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Aktuálne úlohy 
sovietskej · hudôbnej tvorby 

Na III. pléne ~redsednfctva Zväzu sovietskych skla
dateľov, v·enovanom pľlp.rave na XXIV. zjazd KSSZ hlavný 
refe.rát prednieso-l prvý tajomník Zväzu TICHON CHRENNI
KÓV: Radi by sine naši·ch čitatel'ov oboznámiť s niektorými· 
myšlienkami r eferátu. 

V úvode sa venoval T. Chrennikov prvému hodnoteniu tvorivého 
obdobia poznačeného veľkým dátumom 100. výročia narodenia 
V. I. I::enina. Hudobná Leniniana predstavuje zrod množstva no,vých 
huaobných diel rôznych žánrov a foriem; vyrástla nielen kvantita
tívne, ale obohatila sa aj o nový obsah, nové umelecké farby i tva" 
ry. Vo vokálnej Leniniane sa predstavuje široký okruh básnikov 
s?vietsk'ych i zahraničných, v dielach ktorých jas ne vystupuje le
Ilinská téma; opätovný je návrat k poézii V. Majakovského. Ne
bolo ľahké nájsť tajomstvo presvedčivého hudobného vyjadrenia 
patetických, tribúnnych intonácií, nájsť rovnocenný tón rytmom 
básnika, "revolúciou moblllzovaného". A teraz okrem známeho ora
tô~ia ~· ~viridova na Majakovského verše vznikli kantáty Ešpajo
ve, Chollt).movove, Uspenského, oratórium A. Lemana a mnohé d'al
šle diela. Ak mnohé diela o Leninovi z. 20. a 30. rokov mali traurný 
charakter, teraz sa skladatelia usilujú o priblíženie životnosti vod
covej osobnosti, diela,, ideí. V súčasnej sovietskej hudbe je lenin
ski t~!lla úzko spätá s veľkými úlohami súčasnosti, s budovaním 
komu,111zmu. Je mnohl)stra-nná: zachytáva preši·roký okruh obrazov, 
zobrazujúcich revolučnú minulosť i hoj 21a socializmus a komu
nizmus .. . Tii~to podoby sú rozvinuté v mnohých dielach ktoré ťažko 
všetky ·vyčísliť. Ako a:i v predošlých rokoch, aktívne' sa rozví jaj ú 
kantátové a oratoriálne žánre - diela z toh to okruhu zdruŽujú 
T sebe· často historicko-revolučný epos i ostrú publicističnosť. Le
nh!ská ~éma. pokračuje v oplodňovaní žánru programovej symfó
nie, sov•et-skJ sklaclatelia pracujú nad ·riešením špecifických ťažkos 
ti lflčovho zobrazovania v hudobnom d~vadle, ju"lléj.ilé obdobie pri
nlesJor vefký prírastok ' v zborovej i piesiío,vej . literatúre. · Prienik 
leninsk'ej tematiky sa výrazne· ukázal na . celej sovietskej . hudbe, 
pozdvihol jej ideovú úroveň, ešte väčšmi upevnil a· prehlbil v nej · 
bojový duch leninskej straníckoi;U. · · , 

O s tr a ni c k o s ti: "Stranickost je v podmienkach . socialistic
kej spoločnosti vyšším prejavom ľudovosti, nevyhnutný základ so
vietskeho umenia, sovietskej hudobnej kultúry. Pripomínať túto 
pravdu je nevyhnutné, tak ako aj boj na ideologickom fronte ne
utícha. Naši ideologícld protivníci sa n~ohraničujú na rôzne ataky 
·ale cieľav.edome vynachádzajú najrozmanitejšie spôsoby pôsobeni~ 
na vedom1e a psychiku rudí socialistického tábora. 
Mus~e ~reto · všemožne chrániť sovietsku hudbu od cudzíoh ideo

logickych vplyvov, viesť bojovú, útočnú politiku voči nám nepria-
tefskej . téórii i praxi. · 

Je rados~J?-é,. že v hudob?ej tvor~e posledných. rokov prebieha 
d'alšie rozvJJante vybojovanych tradJclí sovietskeho umenia, čoraz 
širší je jej záber, čoraz hlbši jej socialistický obsah. Sovietska 
hud~a sa zúčastňuje boja ideológií, stále aktívnejšie čeli ideám 
burzoáznej spoločnosti, upevňujúc náš svetonázor, socialistický spô
sob života. V najlepšieh prácach sovietskych skladatel'ov osobnosť 
umelca, _jeho tvorivá individualita s ú neofideliteľJté od jeho občian
skej pozície budovateľa komunizmu." 
. O , re a l i z m e: .,Nedávni i · súčasn! avantgardisti mnoho raz po
ehovávali realizmus, označujúc .ho za zastaralú tvorivú metódu. Na
miesto realizmu sa ustavične . vyzdvihovalo rôz·ne nové estetické 
vierouče~ia. A koľko bolo, a kofko je takých viaroučení, estetic-
k~eh systémov a teórií! · 

Napriek tomu však realizmus ako večne zivá tvorivá metóda . zo
stáva kfúčovým problémom umenia 20. storočia. A ináč to ani ne~ 
môže byť .. Pretože drvivá väčšina fudí potrebuje umenie veľkej 
životnej ·pravdy, umenie, ktoré by pomáhalo nachádzať ~erné, prav
~ivé odpovede na otázky, ktOJ;é Jcladie zložitá, protikladov plná 
sučasnosť. A tieto odpovede môže dať iba realistické umenie, na
plnené veľkou sociálnou i estetickou s ilou. 

Nie sú zvláštnosťou lživé výmysly o tom, že socialistický realiz
mus je akoby nejaká fo·rma čl schéma, alebo niekým predpisaná 
cesta v .,dekrétovom" poriadku. Podobným ohováračským tvrde
niam ideových nepriateľov čeli mnohovrstvovosť sovietskej hudby, 
cjednocujúca rôzne národné kultúry individuálne štýly a ruko
pisy. Ako možno hovoriť o dogmatizme, keď naše realis tické ume
nie je živé, stále sa rozvíjajúce, prljimajúce všetky nové, životom 
vyvolávané tvorivé črty? Sovietska hudba je vždy v pohybe, v sme
rovaní, zachovávajúc všetky významné výdobytky v procese svojho 
rozvoja. Súbežne s tým prebieha proces intenzlvneho rozvitia , na
šej hudobnej tvorby nielen v oblasti tematiky, obsahu, ale i v ob
lasti štýlu. Zmenila sa intonačnii stavba hudobnej reči , charakter 
melosu, harmónie, iným sa stalo traktovanie žánrov a foriem -
napr. operného, baletného či symfonického žánru. · Svedčia o tom 
nové diela šostakovičova. Sviridovove, Ščedrinove, Gubarenka, Slo
nimského a ďalšieh. 

O .,zb l i ž o v an i" ide o 16 g l í: "Buržoá;tni id~ológovia a · pro
pagátori usilov·ne rozširujú koncepciu ,.zblíženia" ~apita,istického a 
socialistického systému, ich, vzájomné .,prenika nie sa". V podstate 
sa tým myslí postupné pohlcovanie socializmu kapitalistickým sve- . 
tom. Spomínam to preto, lebo zástancom doktríny .,vytvorenia mos
tov" sú vefmi pochuti teória i prax "súčasného" umenia, ·sociálne 
l nacionálne odosobneného. My rozhod·ne rvystupujeme proti tejto . 
teórii odosobneného "súčasného štýlu". Sila sovietskej hudby spo· 
liva rtajmii v tom, že má svoju neopakovateľnú tvár - umeleckú 
t aociálnu." 
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Tes11e pred budapeštianskym zasadnutím výkonného v!í,brm~ Medzin,ár oqnej hudobnej rady UNESCO 
(~4.,-2!i:· ~a~ca.t . r.) , b~la v dňf!Ch 20 .. -2~ .. marca ~· r .' '!' .• ~rq;_t·islq_v_e .POI'ada preqstávttel'ov hudobných 
,.~d . soctalt~t~c~yclt krajtn, ~~ kt~rej ~a ZJednotili , n?zorv .:na , otäz~~· kt~ré tre/Ja prerokovať, s· výkon ... 

,nym výpor.om .•. Nq pQr~de .sa o. t, vy]asnt~t zásadné stanovislťá 1soc?alis'tic1cýah krajín k ' výkOI'fn'ému . 
výbgr r!- · MHŔ,. r~sp. ·k i tJ!to' .zm~ne pri vot/Jách na .,vdľnd'm :·ztľŕótríažde~l· rF" Moskve tcťoré ··buäi{ v óic ... · 

·t óbr,i t . ~." f'?htpr.očn~ ,stre~nut!e' qtvo~ií. ria~iteľ,. Spr.~vt,r' ~l;!'efti~ ~ .MK . S~R '- fozef ' ·Kot , ·(drúliý ztava:): 
.Rpk,ovame o pracov~tyclt otazkach sa ~ačalo vvsttt pe~tm' prof. ' B M .. Jal'ustovského, · tájómriíka Zväzu 
.sklo,fiatel'qv . ZSSR •. s,. ktorým prit~e,sieme ro.zhopor ' v· ·bud',úéom'. čísle. · · ' ., 'Sŕtitrika: : čSTK · ., - . . - .. 

' l 
. . 

,::~:= · UV a hy 
• ' l f ' ' l ~ . 

vál<·ov ·; okrem .. ·hl\ISU .. ' -1 .pektJ,{ 
zjav a zvyš ujeme nároky na 
j~ho · pohyblivosť. Avijak .ani v · 
tomto nemôže , byt situácia ·v , 
opere : taká priaznivá . ako · vo . 
filme, •televízii,. dokonca.,! v či· . 
nohre. Tu .všade si .. režisé;r vy
berie .h~recký :t;yp, ktprý. musi. 
i· ve)<ovo ·7Jodpo;vedať danej. úlo-· 
h~. K takýmto. i!leálnym ·pod""; 

. . . ' . . 

o mscenovanr ~pier 
V dnei~om čísle pokraču-

. jeme v diskusii o opere, 
ktorú sme otvorlli pri . prí
ležitosti brnenského stret
nutia Medzinárodného diva~ 
delného ústavu. V nasledu
júcich riadkoch prezentuje 
svoje názory jeden z po-

. predných československých 
operných režisérov, Václav 
Vežník z brnenského štát
neho divadla. 

Ako irnscenovať dnes operu 
a .ai<á je tvo.rivá sloboda irnsce
ná-to.rov - to je ot ázka veľmi 
širo~á, pre dovšetkým preto, že 
je vera ciest k dobrému i•nsce
nov.a.niu opery, sú veľmi indi
vi.ctu'áLne, ako tvo·r,fvé schop
nosti tých, Morí oper·u insce
nujú. v druhom r ade je in
scenácia operného . diela pria
mo diktovaná autorovou kom
poz!ciou. V priebehu skoro š ty
ristoročného vývoja prešla 
opera mnohými zmenami vo 
·fO!l.'me, ha~mónii, f,n.štrumentä
cH, melose. a le hlavne v mys
len! a cltení. To v·še1::ko je v 
kompoz!cii opery zachytené hu
dobným autorom tak nezmaza
teľne, že prehrávan!m skladby 
dUme sa vtiahnutí do minu
losti te j -ktorej doby s pr.es - · 
nosťou, akú iba slovo nedokáže 
nikdy zachytiť. Preto nie je 
možné jednoznačne OOJPovedať 
na otázku o moderných insce
načných princípooh, pretože 
budú také t•ôznorodé, · .a·ko 'to • 
určité dielo vyžaduJe. Mysl!m, · 
že vždy bude hlavnou stnros
ťou inscená'tora, aby i v die
lech vzdiaole-nej minulosti hľa~ 

dal a objavoval to, čo má zmy- mienkam • sa všaok v . opere •ne ... 
sei. a platnosť . pre diváka prí- dá ·prisf, ptetože veľmi .uied- : 
tomnosti. Jeho hlavnou povi- ka s\1 speváci so .svojím hlaso ... 
nosťou , 'VŠak je zžiť sa . s au- vým školenlm tq,k skor.o ,hoto-· 
tO/i:~m. poro,zu,mi~ť mu a. vy- ví, .aby . mohli · byť .. mJ.. .ia'Visku· 
zd'VIihn11ť to, čo dn-es cftime osernnás.ť ,al-e,bo , dvadsatročpý • . 
roV'nako tntenzívne ako v jeho mi Júliami, Mafenkami, ' Taťja." 
dobe. Opera má obyčajne dvoch nami, Wertherom, Rudolfom 
autorov: hudobnlk.a a literáta. atď. Kritika diváka je iJlráve' 
Nemožno: s i však pr'e'dstavit, že pod vplyvom fJ.lmu taká ne -
by inscenátor ope.ry mohol byť úprosnát že mnoho . opi·er sa 
ve-dený iba t extom. Ten dostá- dnes ťazko dostáva na re·per-
va· svoj zmysel a vý·r·az až hu- to.ár, ak nie je vhodný pred-
doi:)nikovým .• ož!votnením" 8 staviteľ i po stránke výzoro-
režisér by mal iba pos11dlť, kde vej . Tu neodpustí nevhodnosť 
je slovný a•kcent silnejši. Re- • obsadenia ani skutoooý ope.r-
formátorj opery mali záujem ný fanúšik, ktorému ide aby-
udržať operu ako divadlo a ~ajne hlavne o to. aby s i pri-
kládli v'el'ký dôr·az na textovú sie! na svoje pri počúvaní spa-
stránku die.Ja. Pre Glucka a . váckeho výkonu. 
Wagner a je hudba .,s lú~kou · Naša hudobná operná 'réžia 
drámy", lj)re Mozarta má byť v mriohom nadväzuje na prie..: 
poézia a dej "po slušnou . ses- kopn!cku prácu českého O!Per-
trou hudby". Ak teda plati pre ného režiséra Ferdinandá Puj-
Giucka a Wagnera logika drá- . mana. ktorý postavil hercov 
my, dej skutočnosti, potom pla- ' prejav do presne; závislosti na 
tl pre Mozarta logika hudby. , hudobnej predlohe. .Teho hu-
Od pÔ'\!'Od•ne j túžby po Mvad- dobno-štý lové inscenácie bo]{ 
le sp.revádzanom hudbou sa v svo jho času nastúpením nO"Ve j 
mnohých vr cholných. prejavoch cesty, boli Prvými, skutočne 
hudby dospelo k divadlu, vy- odbornými a fundovanými 
tvorenému hudbou. S tým - opernými réžiami, v čase, keď 
ruka v r uke - prichádza i sa ešte_ nielen u nás, ale aj v 
zvláštna logika citovej aug- zahranie! opernou t'éžiou zao-
me,ntácie. be~ali činoherní režiséri, ale 

'?? _ réžia bola v ru'kách vys l\1-
ztlyoh spevákov. Dielo Fe rdi· *** 

Niet sporu o tom, že e~is· 
tencla filmu ·a te levlzle si vy
nútila iV opet'e nárqky na ži- ' 

· vortnú uverlteľnosť ,. a hlbokú 
pravdivosť. Snažíme sa teda 
obsadzovať priliehavyml herec
ký.mi . typmi, žiadame od spe-

· napda Pujmana veľmi teoretic
ky .Podoprel Otaka·r ' Zich v 
~vojom pozor'uhodnoin diele 
Estetika dra'mátického umenia 
d!eľl\ na' ·svo jb dobu jedi·ne'čné~ 
ho, "ktoré je, Žfal'. v zahraničf 
úplne nP.zn!íme. 

(Pokračovanie na 8. str.) 



Slovenský akordeonisla 
v Budapešti 

Maďarská koncertná agentúra Interkoncert pozvala 
Rajmunda Kákoniho, niekoľkonásobné-ho víťaza česko
s lovenských a zahraničných súťaží do Budapešti na dva 
koncerty (27 . .a 28. februára tohto roku). Mladého umel
ca sme poprosili, aby sa podelil o dojmy z tejto cesty: 

Ako vás prijali v Maďarsku? 

V Budapešti ma privítal profesor akordeónovej hry 
111a Konzervatóriu Bélu Bartóka v Budapešti - Lukács 
Dénes a zástupca Interkoncertu, :vedúci koncertného 
oddelenia pre socialistické štáty - Zsebovlcs Pál. Od 
tp.rvej do poslednej chvíle môjho pobytu v Budapešti 
sa o mňa staraH a priam ma zahrnuli pozornosťou. 
Chcel by som sa im za to poďakovať l touto cest·ou. 

Aký záujem je v Budapešti o akordeónové koncerty1 

Ako som sa dozveďel, každý rok usporiadajú viac 
koncertov pre domácich sólistov i súbory a raz za se
zónu pozývajú koncertovať zahraničného umelca. Vlani 
tam bol napríklad svetoznámy sólista (známy aj z gra
mafónových nahrávok) Hugo Noth, k torý ročne hrá as! 
na 100 ·koncertoch. Tento rok ' sa tejto ct i dostali mne. 

Ako prijíma obecenstvo tieto koncerty? Je o ne zl
ujem? 

Na mojom recitáli - okrem ostatných host! - bolo 
iViac ako 100 učiteľov akordeónovej hry a niekoľko 
skladateľov. Na druhom koncerte, kde som spoluúčin
koval .s maďarským akardeónovým orchestrom po,d ve-. 
denlm prof. Lukäcsa, bolo vypredaných 600 vstupeniek. 
Tento koncert navšt lvíl aj generálny konzul Nemeck·ej 
demokratickej republiky v Maďarsku. 

Aký rrogram ste zostavili pre svoj recitál? 

V rprvej polovici koncertu som hral diela J. S. Bacha, 
Franzá Liszta a súčasného švédskeho skladateľa Tor
bjéirna Lundquísta. Druhú polovicu koncertu som zo
s tavi l z diel pražského skladateľa Jindi'icha Felda a z 
diel brat islavských skladateľov - Juraja Posplšila a 
Juraja Hatrika. Zhováral sa: PETER VEREŠ 

• PLANY N OVtHO VY· 
D A V AT E r. S T V A. Po tieto 
dni sme dostali do redakcie edič
ný plán gramoredakcie Sloven
ského hudobného vydavateľstva 
OPUS na prvý polrok 1971. Z 
oblasti vážnej hudby výjdu tieto 
tituly: Pieseň o hviezde - výber 
z diel E. Suchoňa, J. Cikkera, 
D. Kardoša a O. Ferenczyho (do
plnené pásmom poézie M. Pro
cházku), Antológia slovenskej 
hudby - operná tvorba, Sloven
s k á. m oderna. (GK) s nahrávkami 
Burlasovho Planctusu, Parikovej 
Hudby k baletu a Zeljenkovými 
Zaklínadlami; gramopl.atňa Slo
venskí skladatelia h rajú vlastné 
skla-dby predstavuje D. Martin
čeka a J. Zimmera. F. Klinda 
nahral na LP pl atňu Toccatu a 
fúgu d mol J . S . . Bacha. Such.o
i'íovým Meta.morfózam a Ba.ladlc· 
kej suite (interpretuje Klára 
Havlíková) je venovaná tiež dl
hohrajúca gramoplatňa. Z tvorby 
I . Zeljettku (Hry, Caela Hebe) 
a Tadeáša Salvu (Koncert pre 
klarinet, Can ti l!nae, Ko·ltcert pre 
violončelo) vznikla nahrávka v 

z redakč.nej 

pošty 

Jelínek buchol 'vekorri klavfn 
a do ticha, vyvolaného úderom 
úbohého nástroja, zak•ričal: 

svete ako "b!l\i.nko" atď. Spo
luautora libreta štefana H o
z u som v tom čase sice ne
poznal osobne, a le z javiska 
veľmi dobre. Ale odbieham. 
Chcem sa vrátiť k tej Sucho
ňovej skladbičke Tam medzi 

Bol som ~<~tedy chlapeq v 
sekund·e bratislavského gymná
zia. Povinný spev nás uč:il pro
fesor Jel!nek. My žlaci sme 
mu hovot•ili "Spevnfk" a za je
ho dobrotu sme ho veľmi hne
val!. Prosim ho dod·atočne za 
odpustenie. Bol to zanietený 
hudobnik, čech, ctiteľ Smeta
nu, Dvorák.a, FJbioha, Nováka 
a Foerstra. často zdôrazňoval, 
že spev je najdôle-žitejším vy
učovacim predmetom - veď 
ak sa má náš ústav niekde re
prezentovať - hovorH - ide
me tam spievať, a n ie počítať 
rovnice. a lebo hovoriť vybrané 
slová. 

.Jedného dňa pr·íšiel do trie
dy rozžia•r·ený, so slovamh že 
má pre nás prekva:pen!e: Eu
gen Suc, hoň mu dal k na
študovaniu slovens·kú pleseň vo 
vlastnej úprave; bo•la to skôr 
kraťučká 'ľudové ba,Jada Tam· 
medzi horami . . . 

"Nevychovancí, 'viete vôbec, kto 
raz bude Eugen Suchoň?" Ako 
obyčajne, jeho hnev netrval 
dlho. baladu sme nacvičili • a s 
úspechom sme ju zaspievali 
niekoľkokrát pri rôznych osla
vách. Vtedy nám - študenti
kom - bolo asi trinásť a Su
choň·ovl asi dvadsaťosem ro
kov. 

horami . .. · 
... a roky' bežia, vá že nf . . • 
Ten sekundá11 z rokov 1935-

36 dostal po 36 rokoch čestnú 
úlohu uviesť na javisku Juho
českého .divadla operu národ- . 
né hp umélca Eugena S tl ch o
ň a KRúTI:'lAVA .. V prlébehu 
štúdia som často spomfnal na 
túto ľudovú baladu vo forme 
piesne. Tiež som s l uvedomil, 
že v tesnej súvislosti začlna
la vznikať i Suchoňova slávna 
Baladická suit a, !!lbsahujúca 
mnoho prvkov vyslovene dra
matických. 

Zabitý v KRúTI:'lAVE sa vo
lá Janko. Zákerná L·ana ho sko
lila medzi horami. Bol pocho
vaný na stráni hórského cin
torína a nad jeho hrobom stál 
čierny, prostý križ. Aj to sa 
zhoduje, že ho zabili namies
to je leňa - ako to doslov.a 
hovorí Janov otec, starý Peter 
Štelin.a. 

ll~lu},!lt'ád so Slovens~mi mad
rigalistami a Collegion1 musicom 
(Yedie Lad. Holásek). Ďalšie LP 
platne: Spevácky portrét M. Ki- .. 
šoňovej~IIltbovej, Slovenská zbo
t•ová tvorba. (spieva Technik), 
Výber z chrámoveJ tvorby F. X. 
Zomba, Lilium kvití sadila (na
hrávka historicky vzácnych ma
teriálov z polovice 18. storočia), 
Skladby sloveusk:),eh skladatero·v 
p1·e akordeón , Bradlan (EP ) -
výber z repertoáru súboru, ktorý 
t. r . oslávi 50. výročie svojho tr
vania, Ca.rlo Zecehi diriguje SF 
(J. Brahms - Serenáda pre slá
čiky, W. A. Mozart - 12 nemce
kých tancov). Z folklómych na
hrávok vyjdú Cigánske piesne a . 
tance, Svadba. zo Zamutova, 
Ditwčens){é sliačausl•é trio, Z kle
notnice ľudovej hudby, Parobské 
spevy zo Suntiaca, Pri dychovke 
z Kubry a Prix de musique fol
klorique de Radio Bratisllwa. Z 
oblasti malých. žánrov spomci'une 
LP platňu G. Dusíka, G. Hernte
lyovej, Detvianskej Zlatej ruže 
1971, z. Kolínskej, Brati~lavskej 
lýry a pod. 

• 

' 
!udovej ba lady, ktorá v mini-
málnej forme ponúka .maximál
ny obsah. 

V septembri roku 1970 som 
sa dožil l toho. že som sa s 
prof. Eugenom Suchoňom zo
známil. Navštlvili sme ho v 
Bratislave so šéfom našej ope
ry Karlom No s k om v mi
lom, prirodzenom prost redi 
jeho rodiny. Podľa dedikácie v 
klavírnom výňatku, ktorý nám 
skladate ľ pozič.al , sme sa do-

. č!tali, že. Suchoňova manželka 
' má zásluhu na objaven! ná

metu opery KRÚTŇAVA. 
Opýtal som sa na súvislosť 

opery a tej piesne, ktorú ke~ 
· dysl zhudobnil. Trochu ho pre
kvapilo, že to pr-ipom!nam. Vy
svetlil som mu celú históriu 
a on si spomenul na prof. Je
linka, ale hlavne potv.rdil t o 
najdôležitejšie súvislosť 
opery s baladou o mftvom 
Jankov!. Dokonca v hudobnom 
predvedent používa skladateľ 
na niekoľkých m iestach tú 
ča sť plesne, ktorá je podložená 
texto·m "zabili Janka, Janíčka 
Jankca ... ". 

Zdá sa mi, že sme jeho nad
šenie nechali bez povšimnutia 
a hnevali sme - ako vždy 
pri Smetanovi alebo Dvoi'á'kovi. 
Možno - aj viac, pretože sl 
živo spomlnam, ako profesor 

Prorocké slovä prof. Jelín
ka sa začali veľmi skoro plniť. 
Eugen S uch oň sa stával zná
mou osobnosťou a mal som 
často možnosť stretávať ho v 1 
bratislavských uliciach, na 
koncertoch alebo v divadle. 
Nemal som však šťastie poznať 
ho osobne, hoci som sa pohy
boval v okruhu ľudi, k tor! sa 
so Suchoňom poznali, ako na
príklaťl šéfa bratislavskej opery 
Josef Vincour.ek, ktorý istý čas 
učil mladého Suchoňa dirigo
vanie. Alebo mladá umelecká 
generácia, ktorú učil Suchoň 
- klaviristky Jela Hodžová, 
Eva Martvoňová, Soňa K\·esá
ková. Niektorf sóHsti ope.ry 
SND, napríkla d 'Jaroslav. Jaroš. 
ktorý spieval - ak sa nemý
lim - sólový part pri premié
re Suchoňovho ŽALMU ZEME 
PODKARPATSKEJ, alebo dr. 
Janko Blaho, Zdenek Ruth
Markov. známy ., umeleckom 

Súvislosti je veľa a zdá sa 
mi, akoby Suchoň našiel v li 
terárnej predlohe svojej ope- · 
ry, v novele Mila U r b a n 11 
ZA VYŠN?M MLYNOM dejové 
rozvinutie pL'áve tej ,Prost ej 

A tak z milej spomienky vy
plynulo pre mňa aj veľké po
učenie pri štúdiu a prlprave 
režijného p lánu tejto kräsnej 
a dnes už l svetozmáme; ope
ry. 

.Jaroslav Ryšavý, 
české Budejovice 

skladateľa ·V jeho počiatočnom tvori
vom obdobi (komponované roku 1920). 
P<L·vé predv·edenie slovenských ľudových 
piesn! (všetkých tridsiatich) bolo ·a. sep
tembra 1920 v skladateľovej rodnej E'o• 
ličke na českomoravskej vysočine (·za 
autorovho klavirneho sprievodu spieva
la K. Samohrdová). Rukopis diela je 
uložený v archive pražského rozhlasu. 
Je par.a.doxné, že vydanie, ohlásené už 
pred piatimi .rokmi, vychädza až teraz. 
Aj tak je to cenné svedectvo o tom, 
z čoho Bohuslav Martinu vyrastal -
z bohatých tradlcíi ľudovej piesne. 

Tomáš Hejzlar 

*** 

tra. Od tej doby uskutočnilo Národné 
z.druženle HM len v Bruseli 1266 kon

. ,certov za účasti l 300 000 mladých po

. slucháčov. Od r. 1950 vysiela pravide lne 
. (raz ,týždenne) belgický rozhlas relá-
ciu HM .. Sú to opakovania verejných 
konc.ertov, alebo priame prenosy kon
certov mlá-dežníckeho orchestra, ktorý 
vznikol v r. 1951 v Bruseli a odvtedy 
sa raz týždenne schádza ku skúškam. 
Podobné dva orchestre mladých ľudi 
existujú v Antverpách a v Court raí. Od 
r. 1965 sa organizujú koncerty na ško
lách nielen v Brusel!, ale v celej zemí. 
Dnes má HM Belgicka asi 38 tisic čle_. 
nov v 51 miestach zeme, ~toré po vzá
jomnej dohode organizujú asi 900 kon
certov ročne. Hudobná mládež však pre
rástla hranice Belgicka. Medzinárodný 
Zväz HM združuje v 28 krajinách asi 
1500 1>00 členov. Jeho sidi o aj sekre 
t ariát je v Bruseli. Orga·nizuje letné hu
dobné tábory, kde majú možnosť praco
vať nielen poslucháči hudobných škôl, 
ale aj amatéri, s.prostredkováva výmeny 
umelcov aj celých skupín s inými ná
rodnými organizáciami HM. V r . 1970 
bol v Juhosláví! uspi)riadaný prvý me
dzinárodný tábor HM, ako výsledok spo
lupráce HM Belgi-cka, "Juhoslávie, Maďar
ska, Nemecka a Svédska. -bv-

Operný zápisník 
V našom divadelnom živote ešte 

stále nie ie samozrejmosťou, aby sa 
predstavenie i po dlhšom čase udr
žalo na úrovni premiéry. Preto mu
sime oceniť vynikajúcu úroveň Mo
zartovho Dona Giovanniho, o ktorej 
sme sa znovu presvedčili pri jednej 
z posledných rep1·íz. Predstav.enie v 
predvedení opery ND sa doteraz teší 
veľkej pozornosti predovšetkým vďa- · 
ka mimo~·iadnemu výkonu dirigenta 
Jaroslava Krombholca, ktorý sa však 
v pos lednom čase objavuje p ri diri
gentskom pulte zriedkakedy. V só
lis tíckých výkonoch sa taktiež poda
r llo tentoraz skombinovaním oboch 
alter nácii dosiahnuť predstaviteľsky 
l spevácky optimálnu in terpr etáciu. 
Veľkým ziskom je predov.še tkým 

nový Don Giovann i Václava Zítka, 
ktorý obohatil titulnú postavu najmä 
svójím w·odeným kúzlom, e leganciou 
a speváckou bravúrou, spojujúcu ne
všednú farbu hlasu s jedinečnou nos
nosťou tónu a prepracovanosťou vý
razu. Je to Juan i pri svojom cyniz~ 
me stále sympatický, ~dmaňujúci 
svojim neohrozeným zápalom a vy- · 
užívajúci pôsobivo všetky h erecké 
a spevácke kontrasty, ktoré táto úlo
ha poskytuje. Zitej< vystupňoval 
vzburu neskrotného indivídua v .zá
vere do vysoko dramat ických až dé-
monických polôh. · 

O Bermanovom Leporell ovi sa to
ho n apisalo \ l Ž dosť, pritom však ešte 
stále nachádzame 'v jeho podani no
vé a nové odtiene. ktorými svoj ko
mediálny výkon obohacuje. Skutočne 
obdivuhodne vypracoval Zdenek 
švehla úto·hu Dona Ottavia - ide o 
vrcholný mozartovský výkon par ex
cellence po všetkých stránkach. Tiež 
Jaroslav Veverka (Komtur) a Da
liba ... Jedlička (Masetto) sú dobre 
vo lenými predstaviteľmi. 

Trojica ženských postáv našla jak 
typovo tak spevácky skutočne vyvá
žené obsadenie: Jadwiga Wysoczan
skä práve vo veľmi ťažkej partii 
Donny Anny odhalila' (doteraz nie 
ce lkom využité) rezervy svojho spe
váckeho naturelu; Marcela Machot
ková práve v taliančine môže doko
nale uplatniť svoj nádherný hlí!S a 
t iež predstaviteľsky vytvára z Don 
ny Elviry skutočne úlohu dramatic'
kého formátu. V jej inte rpret ácií sa 
stáva Elvka drámou nešťastnej ženy, 
citovo exaltovanej a neustále bolest
ne zraňovanej. A konečne Marta Bo ... 
häč~yá, . ktorá v úi,PhEl Zerljny vy sÚ-., 
lmje mozartovskú polohu ..:... Bohá-· 
čová inä vo svojom prejävé gráciu 
a nenútenosť, bezprostrednú priro• 
dzenosť ľudovej postavy spojuje so 
samozrejmou speváckou suverenit ou • . 
Pr~dstavenie Dona Giovanniho zo

stáva teda dodnes reprezentantívnou 
vizitkou opery Národného divadla zá
s luhou vrcholných, štýlovo naprost o 
vyvážených z ložiek inscenácie - di
rigentskej kreäcie Jaroslava Kromb· 
holca, réžie Václava Kašlíka a vý
pravy Josefa Svobodu, tak aj záslu
hou jednotlivých predstaviteľov. Tá
to repriza Dona Giovanniho znovu 
potvťdita .známu pravdu, že k do
konalému p red·vedeniu tejto Mozar
tovej "opery opie,r" je potrebné mať 
pre všetky postavy bohato fundova
ných umelcov. ·lebo práve interpretá. 
cia tohto diela nepripúšťa žiadne• 
manko. Iba potom budeme môcť vy
tvárať mozartovkú tradíciu - na
miesto slov už tol!J<okrát ·vypoveda
ných v dovŕšených činoch. (ru ... ) 

sl, čÓ mu neviem dať správne, · či sk~r 
presné pomenovanie. Je to jav opakujll-· 
ci sa neznesiteľnou · stereotyp·nosťou: 
hudobnlci sú na pódiu, väčšina obecen·· 
s tva sed! a potleskom dáva najavo svo
je nadšenie a spokojnosť s výkonom 
umelcov, dirigent prichádza poďakovať 
sa za uznanie, v duš i ešte doznieva t o 
krásno a už sa časť "obecenstva" pobe
rá k východu; poni ektorf dokonca aj po.· 
behnú, aby ich "nedajbože" ktosi ne• 
predbehol na ceste ku šatni. 

Myslim, že t ento jav možno priradiť 
k mnohým znakom malomeštiactva. A 
nech sa nikto na mňa nehnevá keď ·si 
dovollm tvrdi ť. že vyzerá to tak: ako by 
tito tzv. nadšenci pre umenie chodllf 
do divadla či na koncerty len preto, 
aby dokáza li svojmu okoliu. že aj oni 
sú kultúrne "na výške". Možno v tom 
hrá dôležitú úlohu a; nejaké to "ma
xl", ,.midi". mini", atď. Chceme mať 
kvalitné predveclenle, chceme na našich 
pódiách vidieť a počuť zahraničných 
umelcov. A.Ie nechceme ni jako pocho
piť, že aj podľa t akej maličkostí , ako 
je clôstojn~f záver kultúrneho podujatia, 
sa posudzuje kul túrnosť námda. Ne
chceme, alebo nevieme pochopiť, žP .i tt 
to úct.a k umelcom a ich práci. k po
slucháčom a ich citom. Nemožno nevi
dieť tieto . nP-dÔstojné úniky z koncert• 

V týchto dňoch sa konečne dostávajú 
ku všetkým priaznivcom slovenských 
ľudových piesni Nové slovenské plesne, 
skomponované skladateľom Bohuslavom 
Martinu. Zbornfk tridsiatich piesni vy
dal Panton v nie veľmi dobrom obale, 
nech už máme na zreteli zlý papier na 
obálke. alebo nec.harakteristickú a dosť 
banáln u titulnú .k.resbu (Ja:n Sládek). To 
sú však komponenty, ktoré určite sku
točných záujemcov neodradia. V zbor
nlku trJdsiatich harmonizácií sloven
ských ľudových piesní od Bohuslava 
Marti'nú nachádzame popri niektorých 
v.eľmi známych pesničkách (napr. Se
demdesiat sukieň mala; Mala som ja 
rukávce atď.) aj také. kto.ré, predovšet
kým mladí ľudia dnes nielenž·e nespj.e
vajú, ale mnohé z nich ani nepoznajú. 
l-loci sa Mar.tinú snažil p.rí svojich har
monizáciách slovenských ľudových ples
nt vychádzať predovšetk~m z moduläc!l 
typických pr.e slovenskú ľudovú hudob
nO tvorbu. ·na mnohých mLestach je ten
to zámer prehlušený harmonizáciami, 
prípomfnajúcimi moravlzmy. I tak sú to 
majst-rovské práce, približujúce nám 

Jubilujúca Je u n es s es mu s ic a
le s (Hudobná mládež) bola založená 
pred 30 rokmi v Bruseli Marcelom Cu
velierom. V jej štatúte bo1i zdôrazne
né nasl•edujúce ciele: upútať na hudob
nú kultúru a umenie vôbec m ládež do 
tridsať rokov - bez ohľadu na filozo
fické názory, jazykové alebo politick~ 
rozdiele, zapojiť ich Iniciatívne a akt1v
ne do tohto snaženia. Krásna ale od
vážna myšlienka bola podložená odváž
nou a prlkladnou iníciaUvou Zllkladate
ra a ,jeho priateľov. ktorf dokázali za
páliť pre tG.to myšlienku nlel~n t !stcky 
mladých ľudl v Belgicku, ale takmer v 
celej Európe. Prvý koncert bol usporia
daný 7. októbra 1940 vo veľkej koncert
nej sieni Paláca ka.-ásnych umení v Bru
seli za úč.inkl)vanie Nirodného orches -

*** 
Pravideln1• chodím na koncerty. Sem

tam aj do divadla a na iné kultúr·ne 
podujatia. A takmer vždy ma zarazf ~-

• tlej sály, nemožno sí nevšimnúť nevy
chovano.sť niektorých tzv. milovn!koy 
umpnla. Nemo7.no nezačať likvido1Taf 
tento nezdravý ,jav v našom meste, y 
hlavnom meste SSR. ...., 



DANIELA 
SLIACKA: ~SLOVO . · 

O MADRIGALISTOCH 
St~"isk"l iift·erptétačn~ umenie za~ 

;:namenalo v !POSledných desať~ 
ročiach veľký kvantitatí-vny roz-

ma~h a súčasne aj početné umele cké 
úspechy na domácej i zahra·ničnej pôde. 
.Je zvlášť cenné, že máme nielen vynika
júcich sólistov a výborné orchestrálne i 
2borové telesá, ale aj kvalit né komorné 
súbory. V posledných rokoch prekvapila 
aj kvalit a interpretácie vokálnej komor
nej hudby Slovenskými madrigalistami. 
'Sú prvým a zatiaľ jediným slovenským 
súborom, ktorý spieva a cappella ko~ 
morne d-iela. Práca tohto súboru je vý
illdkom vedenia vedúceho telesa, diri
genta Ladislava Holáska ako a; prípra
'Vy každého člena kolektívu. Ladislav 
Holisek, absolvent VŠMU v Bratislave 
(dirigovanie u Ľ. Rajtera, klavír u 
F. Kafendu a š. Németha-šamorínske
ho) pracuje ako druhý dirigent Sloven
ského Wharmonického zboru, kde sú 
ako speväci zamestnani aj os tatnl čle
novia Slovenských madrigalistov. Vzhľa
dom na zaujlmavosť - a v posledných 
rokoch 'Významnosť - j eho práce IPO
žiadal! sme ho o odpoveď na niekoľko 
etbok.. 

Slovenskí madrigalisti interpretujú 
diela majstrov európskej rene
!llancie a baroka, v ich predve-

dení zaznievajú nové objavy starej slo
venskej hudby. A súčasne spievajú dia
metrálne odlišné skladby súčasných slo
venských skladateľov. Takýto rozsah 
3týlov je u väqšiny súborov. nezvyklý. 
A ,ie zalljímavé, že krit_iky rovnako vy
soko cenia všetky vami lnterpretovan~ 
skladby. Akým spôsobom {lracujete so 
súborom, keďže vim tieto štýlové roz
diely nevadia? 

- Mysl!m si, že najzau,jímá.ve,jš:a vo 
vckálnej hudbe je ·práve !ite.ratťira re
nesancie a baroka a ako ich protipól 
súčasná expP.t'ímentálna hudba. Som to
ho názoru. že celé obdobie klasicizmu 
'a romantizmu žilo z výrazových pros
ttíedk~v dosiahnutých v rozkvete rene
sančqe,j a barokovej vokálnej hudby. 
Dnes, pri počúvanf a analýze súčasných 
skladieb dalo by sa hovoriť o renes an
cii vokálnej hudby hlavne preto, že sa 
:s ňou znova ei<lperimentuje. Nerešpektu~ 
b~ .Yi~~ ustálet1é . postupy, ale pouzíva 
!n~vé výrazové prostriedky. dokonca ta
\ké; o · ktorých sa tvrdilo, že sú MSple
: vattľné. Ja vidlm silnú spojitosť oboch 
:·~b<lobť: renesancie. baroka a súčasnej 
hudby. Ich vokálne diela sú zau.ilmavé 
·ako pre poslucháča, t ak a,i pre interpre· 
ta. E~stujú určité vnútorné zákonitost i 
hudby, ktoré platia v každe; dobre na:
pisanej skladbe, aj ak sa výrazové pro
striedky rozLišuj ú. Keď interpre t dokáže 
vystihnúť, rešpektovať a vyjadriť tieto 
základ·né zákonitosti, nemôže mať prob· 
lémy ani so starou an! so súčasnou 

slcladb~u. 

Slovenskí , madrigalisti majú vel'mi 
početnú a rozsiahlu koncertnú 
činnosť. Nahrávajú ~kladby pre 

~:ozhlas, televíziu, koncertujú pre Slov
koncert po mestách Slovenska, vystu
povali v Slovenskej filharmónii v rám
ci abonentných koncertov, v rámci B~a
tislavskýcb hudobných slávností. na se
minároch súčasnej hudby v Smoleni
ciach, na prehliadke súčasnej slovenskej , 
hudby v Trnave ,.Jesei'í 1970", nahráva-

jú gramofónové platne a reprezentuj\\ 
slovenskú hudbu a slovenské interpre~ 
tačné umenie v zahraničí. Vystupovali v 
Poľsku, Taliansku, Nemeckej demokra
tickej republike, . Maďarsku, Juhoslávii, 
švajčiarsku a v Rakúsku, všade s veľ
kým úspechom. Ako ;e možné, že stačíte 
na takú rozsiahlu činnosť pripraviť vždy 
kvalitnú interpretáciu? 

- .. So ' Slovenskými madrigalistami 
pracujem liž še sť rokov, takže výstredky' ' 
systematickej práce sa museli takto 
prejaviť. Najmä preto, že všetci Inter· 
rpreti sú vysoko kvalifikovaní a majú vo 
s vojom odbore už značné skúsenost i. 
Dokážu pri s právnej skúšobnej práci 
p,rekonať mnohé interpretačné problémy 
a pripraviť veľký počet skladieb. Za 
najdôležitejšiu zás adu našej práce po
važujem to. že som ·v kolektíve vypes
toval vedomie nepodceňovať ani jeden 
konc-ert: čl v Brat!.slave, .v fahraničí, ale
bo na vidieku. Interpreti maJú vždy pocit 
"vysoko pos tavenej latky" a to nielen 
na vystúpe.nl, ale najmä na skúšk~ ch. 
A rpotom je pre každého čl ena samo-

VÝZNAMNÝ ČIN 

zrejmosťou vysoká kv~lit a. Žiadna skúš ~ 
ka nie je opakovaním pr áce minulej, je 
vždy niečím novým. 

Kritiky vašich koncertov a nahrá
vok hovoria o precíznosti práce 
každého hlasu, i o dokonalej zvu-

kovej prepracovanosti celého viachlasu, 
o kráse zvuku, o umeleckosti výrazu, 
o majst rovskej technike i o štýlovej 
č isto te. Ktorú z doterajšieh kritík vašej 

práce si najviac ceníte a ktoré hodno
tenie vám urobilo nejväčšiu radosť? 

- Ťažko odpovedať, ale pokúsim sa 
o to, Najkrajšia práca pre tvorivého 
umelca Je pr iprava na výkon. Momenty, 

· k eď skladbu stvárňuje, vylepšu je a rie
š! rôzne interpretačné problémy. Vyvr
cholením tvorivého procesu je koncert 
ný v,ýkon, v kt orom sa odzrkadlí zá-

. merná rozumová p ráca umelca. vynalo
žen'á prl štu dovaní diela. Až pri ň·om sa 
oprost ! od týchto kontrovateľných mo~ 
mentov a plne sa oddá atmosfér e die la. 
Každého i·nterpreta vždy teši, ak j eho 
prácu pos trehnú a ohodnot ia . Za každú 
kl'ltiku . a.i ktorá nevyznie v náš pro
spech, sme veľmi vďační. čo sa týkil 
našich zahraničných kritik - tie boli 

· doteraz vynikajúce. 

Voblastl súčasnej slovenskeJ hudby 
nie je vaš ou zásluhou len naš tu
dov'anie vokálnych diel, ale aj in~ 

t erpret äcia inštrumentálnych a vokät
no·inš trumentálnych sldadieb Väčši
na súčasných slovenských skla~i eb 

mala premiéru práve pod vaš ou t aktov
kou - v súbore Collegium musicum. 
Kedy vznikol tento súbor, má nejaké 
spojitosti so súborom Slovenských mad
r igalistov? 

- Collegium musicum vzn ik l-o z po
trieb Slovenských madrigalistov. Chceli 
sme spievať aj s taré kantátové diela a 
aj súčasné skladby s inštrumentá lnym 
obsadením. Najprv, v roku 1966 pri na
študovaní diela P. Roszkovského Vespe ... 
ra.e Bacchanales vznikol sláčikový ko .. 
morný orchester, Tent o súbor .sa časom 
rozrástol a j o iné nást['oj e. a to podľa 
požiadaviek tej-ktore j interpretovanej 
skladby, Takže nemá stabi lné obsade
nie. a práve pr eto je Collegium musicum 
naším .ied iným súborom schopným in
terpretovať s lovenskú komornú .hudbu 
pre rôzne nást rojové obsadenia. Colle
gium musicum vystupuje s mad r iga li~;~ 
tam! na koncertoch, v rozh lase. v tele ... 
vízii a nahráva na gramofónové ' platne. 
Postupne sa činnosť Collegia musica 
rozrástla a j na samostatnú in terpre tač 
nú prácu. Medz! pr vými skladbami. som 
naštudoval s nimi pre televíziu Haydno
vu Symfóniu, Pl1rce lovu Suitu a Zim
mermannovu Symfóniu in E, Collegium 
musicum zaplnilo medzeru. kto 1·á nasta 
la po zán iku Hud by dneška. a dnes j e 
najm ä interpretom súčasn);ch sloven~ 
ských komomých skladieb pre rôzne ob
sadenie. 

-o -

Dirigent Ladislav Holá!ek so Sl o .. 
venskými madriga listam i a so 
súborom Collegium musicum vy-

konal veľký kus práce pre slovenskú 
hudbu. Pod jeho vedenlm vyrástli dva 

· súbory vysokých umeleckých kvalít. Oba 
o,bohatili slovenské interpretačné ume-' 
nie o kvalitm'í komornú interpx:et äcíu a 
zaslúž!J.i s a o početné zahran ičné oce
ne rúe slovenského umenia. To je leri 
jedna zás luha spočfvajúca "' oblasti in .. 
terpretácle. Oalšf význam ich práce je 
v uvádzaní diel neznámych slovenských 
skladateľov renesanc[e a baroka; d ie.la 
slovenských majsm:ov: Roszkovs kého, 
Bajana, Zarewut ia, Zomba a Szimbrac ... 
kého .obdivujú najmä poslucháč! zahra"" 
ničnýéh koncer tov. Práca dirigenta La ... 
d islava Holáska s jeho interpret mi má· 
ešte jeden význam, a t o v interpret o
van! diel súčasných slovenských sklada .. 
t e l'ov, v ich premiérovom naštudovaní. 
Zvlá šť cenný j e fakt, že mnoh! sklada-' 
telia plšu práve pr·e tíeto súbory. na pr. 
Alexander Moyzes, .lán Zimmer. I lja 
Zeljenka, Tadeáš Sa lva, Jozef: Sixta, Ivat1 
Hrušovsk,ý. Pavol šimai. Dokonca aj za
hraničn! skladateHa s komponovali pre 
nich skladby, a to Grék Terzakís, so
vietsky skla dateľ Edison Denisov, Poliak 
Boguslawslcl a RakOšan MayerhOfer. 

Názor na tempo bachovs kých 
skladieb? 

z o t·ganovej, t·esp. z čembalo
veJ hry mechanicky prenáša ... 
jú na klavír. 

· Tempo u Bacha súvis! na j
mä s požiadavkami pregnant

. nej hry a tónovej hutnosti. 
Som rozhodným odporcom pre-
hnaných temp. • 

Pr!stup k st várneniu ba
chovsl<ej kantilény'? 

Na al>é momen ty zo samot
ného nahnívania si räd spomí
nat e'! 

V týchto dňoch dokončil v štúdiu Čs:. rozhlasu v Bt·atisla~ 
ve spolu s hudobným režisé~om LEOSOM KO~ÁHKOM slo
venský skladater MIROSLAV BAZLIK kompletnu nahrávku 
obidvoeb dielov BACHOVHO TEMPEROVAN~HO KLAVfRA. 
Výsledok tejto dlhšej spolupráce vysiela bratislavský rozhlas 
fta S. programe počínajúc 27. februárom pravidelne každú 
sobotu o 11,15 hod. V štvrťhodinovej relácii odznievajú jed
notlivé časti tohto veľkolepého diela. Vymedzený čas vynucu
je sl zadeľovať vedľa seba prelúdiá a fúgy z II. dielu podľa 
vyhovujúce_l minutaže a nie podľa poradia. V súvislosti 
s týmto významným činom slovenského interpretačného ume
Ilia - i rozhlasu - spýta,!! sme sa umelca: 

to Inšpirovalo nahrávku 
'!emperova·ného klavira? 

Bachov Temperovaný klavtr 
čo do unive.rzálností výrazu 
:vytvoreného v rámc·! jednej 
formy, dokonca takej "prís
!lej", ,ako je fúga, nemá obdo
.by. Azda jediný Beethoven sa 
pribllžll 'OOrnuto ideálu vo svo
jich klavírnych sonátach, Cho
pin v Etudách a Debussy vo 
svojich Prelúdiách. Už nikde sa 
nedosithlo tej koneen<tr0111anos. 
ti • Ul'livenálnostt ZJ1roveň. 
Osobne pokladám Temperova
ný ldavfr za výruový svet 
budby v kocke. 

ku. Dlhoročným štúdiom, kon
frontáciou názorov rozličných 
pedagógov. dôkladnou kompo
zičnou analýzou a n.a základe 
svojho naturelu dos,pel som k 
určitému názoru na bachovskú 
interpretáciu. 

stavby a pri t omto pr íst upe sa 
mi ukazuje ako pomýlený ná
zor, vyzdvihovať pri veden! 
hlasov iba hlavnú tému. Na-

Pracujem hlavne s diferen
ciáciou tvorenia tónu. Veľa sa 
naclisku.tovalo o tzv. ar t iku lá
ci i v polyfónli. Nie som proti 
frázovaniu v jednotlivých hla
soch, no myslím si , že jeho 
význam pre klavír s a často 
preceňuje. Má byť predovšet 
kým jednoducho cltené a nie 

Výsledok 'celej nahrávky ' by 
som si rozhodne nevedel pred
staviť bez vyn ika júce j s polu
práee režisér a Leoša Komärka. 
Pr! práci smw si maxlm!l.Ine 
rozumeli.' Moho! som sa naňho 
vždy spoÍ'áhnúť, ria.im:ä pokiaľ 
išlo o odhad miery mô:iho sú
stredenia, bez ktorého človék 
nemôže dostatočne ·oživovať 
notový záp!s. Podarilo sa natn 
vytvori t~ taký úzky konktat, že 
bol akoby mojfm druhým sv·e"' 
domfm, a preto cítim povin .. 
nosť vyjad riť mu aj touto ces
tou svo ju veľkú vďaku a oh"' 
di v, že sa v·ed·el zapállť pre náš, 
nakoníec uz spoločný cieľ. 

Ako dlho trvalo ltaštudova
llle ce16bo diela? 

Kompletná, sústtedenA pri
pravá s cvičením l samotným 
Ml\r~ntm oboch dielov ml ;za
brala tri roky. Pravda, s :Ba
eh~u ldavfrnou - a nielen 
ldav:irnou tvor~u sa zaobertm 
U! ed avojho jeden!steho ro~ 

Váš pohlad na interpretáciu 
Bachových klavírnych fúg? 

Vo fúge ve rké nebezpečie 
plynie z používania pedálu. Ne
tvrdím zásadne, že ho nemož
no · vôbec používať. Uvedomu
jem si však, že z 1eho použí
vania vyplýva veľké úskalie pre 
pregnantnosť harmonickej 
štruktúry vo fúge. Z toht o vy 
chädzajúc, Interpretujem be1 
pedálu kvôli jednote zvuku 
nielen · fúgy, ale aj vše tky pre
lúdiá. Mysl1m sl totiž, že to, 
čo sa robt s pedálom, možn(') 
nahradiť diferenciáciou . úhozu, 
;prlpadne legátovou hrou. V 
koncepcii fúg vychádzam ma
ll'!mät.ne .z kompoilčnej vý· 

. opak, takýto prístup môže 
viesť k rozbit iu formove j vý
stavby bachovskej fúgy, ktoré 
je zvyčajne veľmi diferenco
vaná vo všetkých zložkách. t e
da aj v line arite. (Vo vedľaj 
ších hlasoch sa často vysky
tujú odvodené t vary z hlavnej 
témy, alebo proti vety.) Celé 
toto vybalartcovanie formove·i 
výstavby sa m ôže veľmi ľahko 
narušiť nesprávnym zdôrazňo
vaním toho či onoho. Som pre
to predovšetkým za primárny 
zápis (Urtext ) bez nejakých 
upravovateľských zásahov a 
za sledovanie celostného toku 
die la. Vš et ky čast! som na
hr al z primárneho zápisu a pr! 
l. dieli som dokonca použlv.al 
aj faksimile. MysUm si tot iž, 
že a; C·ez t akýto grafický zá
znam si môže interpret ľahšie 
približiť ducha tej doby, kto· 
rťl· stvárňuje. 

umele imputov.ané. . 
Pri štúdiu Bacha som si veľ

mi uvedomoval, že každý hlas 
v j eho sk ladbách je vypraco
vaný t ak starostlivo, že na ni
jakom mieste sa nevysl<ytu}e 
žiaden t riviá lny, resp. banálny 
melod ický zvrat . Každý hlas má 
svoj u fo rmu - svoju dušu -
je teda sám osebe vlastne 
akousi samostat nou kompozlM 
ciou. Myslím, že pri hrani Ba
cha a na jmä na klavíri by sf 
mal tento fakt každý výsostne 
uvedomiť. Vel' kú prednosť k la 
víra ( napr. pred organom, či 
čemba lom, ktoré mnohí pokia~ 
dajú za typick9rh reprezen tan
tov bachovskej interpret ácie ) 
- vld!m v tom, ž·e sa na ňom 
dá oveľa lepšie oživiť vn0t(!r
né' vybalancovan!e l!near lty a 
harmónie. Pret o aj zásadne 
odmietam stanovisko, keď sa 
näzory na Lnterpr,etáclu l!acha 

Spomfnali ste univerzálnosť 
výr a:tu Temperovaného klavira: 
Bola azda vášmu naturelu nie• 
ktorä náladová sféra bližšia? 

Snaz!I som sa vystihnúť ce -' 
lú tú paJ.etu nálad. vypestovať 
si univerzálne c!ten le. Ako s a 
mi to podarilo, nechávam po
súdiť Iných - poslucháčov. V 
t omto zmysle 'tlznävam De
bussyho výrok, ktorý povedal o 
Johannovi Sebastianovi. že v 
ňom je obsiahnut á vš etka hud
ba. To, čo Debussy povedal o 
celej Bachovej tvorbe, by sa 
mozno skoro dalo poveda ť aj 
o jedinom jeho diele - o 
Tem.pet'ovanom klavf.rl. -žk"' 
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Pr!značnou črtou interpretá

ci.e dr. Ľ. Rajt era je snaha o 
.vyváženosť propor·Cif. Tieto 
tendencie uňho možno pozoro
yať viac-menej u každe.j 
skladby, u každého štýlového 
obdo bia. Pravda, táto vlastnosť 
plod! súčasne nebeZ;pečie aka
'demizmu, ktorý vystupuje viac 
do popredia v · dielach, k toré 
vyžadujú plnokirV'ný bezpro
st red nejší muzikantský p.rejav. 

Na dvo jici koncertov SF 4. a 
5. marca dominovali tieto 
vlast nosti i pri podaní úvodnej 
populárnej koncertJne j ouver 
túry od Antona Dvoi'áka - V 
prírode op. 91. J e; podanie 
vzbudzovalo do jem, akoby sa •· 

· d irigent priam zámerne vyhý- . 
bal vý-raznejšie uplatniť svoj 
osobnostný vklad a zameral sa 
iba na čo najpresnejšie reš
pektovanie požiadaviek p arti· 
túry. 

Rajte.rove najlepšie vlastnos
t i - eleganc ia, intelektuálny 
prístup, nenásilné zdôrazňova
nie rytmickej pulzäcie, muž
ný lyrizmus - sa presvedči
vejšie uplatňovali pr~ repro
dukcii Serenády pre flautu, 
klarinet, fagot , harfu a sláči
ky od Ota Ferenczyho. Die lo 
z r. 1955 vzbudzuje v kontex
te tvorby, okolo k,torej vz•nik
lo, obdiv svojou štýlov·OU 
orientáciou na folklórne prin
c!py st<r.avinsko-ba.rtókovské. 
Na progr am SF sa dostalo pri 
pr!leži·tosti 50. narrodenin skla
dateľa. 

V úvode načrtnutá c.harakte
r istika Rajterovho naturelu 
menej korešpondovala pri 
rp red vedení choreografickej 
poémy La Valse od Maurica 
Rave(a. Dirigent t u uplatnil 
ďalšie zložky svojho umelec
kého naturelu, najmä živý tem 
perament, pregnantné rytmy, 
využitie bohatstva f.arr-ieb r a
V·elovskej partitút·y. 

Sólista koncertu - západo
berJi.nsky husl·ista Thomas 
Brandis sa s výratzným úspe
chom .predstavil inter·pretá0iou 
Koncertu pre husle a orches
ter D dur op. 77 od Johannesa · 
Brahmsa. Hral nanajvýš sú
stredene, má sýty tón, ušl'ach
tilý v kantiléne, hubný v dy
namických vrcholoch, m á tiež 
n emalé intonačné s oho!}nostl 
(až na dvojhmaty). Brandis ni·e 
je typom . v~rtuó~a; je , skôr 
rozvážnym arcMtektol'!·ikom, 
citlivým muzikantom, J·eho 
koncetpc·ia bola veľkorysá, plná 
napätia a mužného pátosu. 

*** 
Na dv·oj:ici abonentných kon- . 

certov ll. a 12. mar-c·a vy
stúpiJ so SF poľský hosť 
Andr.tej Ma.rkowski, prvý diri
gent K·rakovskej fiLharmónie, 
11námy intenpa:et tvorby súčas
ných - najmä poľskýcrh skla
da'teľ-ov. Pôvodne mala na t om
to prog•r ame odznieť čs. pre
mié.ra Lutoslawsk~:ho LIVRE 
POUR ORCHESTRE ('kto rä však 
z techmokýoh pričin odpadla) 
spolu s prvým uvedením no
ve j skladby českého komponis 
tu Matr'.ka Kopelent a - A·ppa
sionarto - p.re ldavír a komor. 
ný orchester. Aby náročnósť 
tohto programu neodTadzova la 
divákov, zaradilo ved enie SF 
a ko dramaturgickú pro tiváhu 
Beethovenovu IV. symfóniu 
B dur op. 60. 
Kopelent svoje Appasionato 
určil pomerne zau jÍilllavému ob
sadeniu, K-omol.'\ný orchester 
;vytvárajú zo s kupiny sláčikov 
iba kontrabasy a jedny sólo
vé husle, ku ktorým sa pripá
jajú nevyhnutné sólov~ bicie, 
čembalo a e lekträoká g·ita<ra (s o 
zos!lovačom). Die lo je určené 
pre j ediného sólistu - zápa 
donemecký klaviris ta Peter 
Roggenkamp - ktorý s t r ie da
vo vys tupuje na dvoch kon
cer tných k~·íd lach, ·!Pričom pri 
prechode z jedného nás t•roja 
na druhý klavh.,ny z.vuk dosť 
čas·to supluje zosilnené čem
balo. U jedného z klavírov -
u tzv. p.re pa't'ovaného - sa 
prostr.edrnictvom rozl·ičných 

· predmetov priložených ku 
st t'unám pôvodný zvuk nástro
ja farebne v.ariuje a spektrum 
j eho možno-sti nebývalo rozši
ru je. Podtitul diela Krik 
skríža - pochádza od autoro
ve j pol',iadavky r02ost avenia 
komor,ného o rchestra, ktorý 
klaviri-stu spr·evádza do tva.ru 
kr!ža: v snahe dosiahnuť pries
torový účin zvukových kombi 
náci!. Die lo, ako sa zdá, si ne
k ladie vy[ šie ambície, ako byť 
hrou s rozličnými zvukovými 
eflektími, kombináciami. Pok•iaľ 

táto sna ha vytvára súvis lý dy
namický prúd, je dielo i nie 
čím via c. a preto i presvedč i 
vejšie. škoda v.šak, že Kope 
lent v závere 1parameter dy
namickej vý·stavby podcenil a 
tým aj dielo zanecháva v po
slucháčov·i trochu priroz.pačitý 
doj em. 
· Namiest o nerealizovaného 

Lutoslawského odznela Symfó
nia č. 95 G dur - S úderom 
kotlov od Josepha Haydna. 
Markowského. interpretácia bo
la odetá v zvukovo hutnom, 
robus·tnom šate, so zemitým 
výrazom a i naprjek niekt o
rým výhradám bola presved či
vá. Dosť nezvykto pôsobilo 
napr. agogické vlnenie, aké na
stolil v menuetove:i časti (trio 
v pomerne odlišnom tempe, 
ok.rajové časti s prekvapujú
cim! ritardandami). 

V porovnani s Haydnom, zá
verečný Beethoven vyznel po 
st·ránke vybrúsenia detailov 
menej šťa.s·tme (Mal.'ko wsl.<i mal 
o bmedze.ný !POČet skúšok), ale 
to, čo sa d ielu nedost ávalo po 
stránke čistoty kontúr, zvu
kovej vyrovnanoSibi, kultúry a 
zreteľnosti v súhre, vynahra
di l dirigent svojou spontanei
tou, pregnantnou näs,tojčivos
ťou a výbušnou údernosťou. 

V. čiŽIK 

Palowič 
laraľ 
Straussa 

Odložený januárový koncert 
Symfonického orchestr.a čs. 
rozhlasu sa uskutočnil 7. mat·
ca t . r. a pat r il mladému diri
gentovi Ondre jovi Lenárdo.vl a 
sólistovi Ivanovi Palovičovl. 

Ondre j Lenárd patrri medzi 
nádeje slovenského dirigent
ského umenia a má to šťas
tie, že sa pomerne skoro do
stal k "svojmu" orche st ru. o r
ches tru, ktorý už má tradicie 
a skúsenosti, a vedľa ktorého 
sa mladý dirigent má možnosť 
veľa nauč.iť a môže umelecky 
vy·rásť . V Lenárdových koncer
toch skutočne pozorujeme stú
pajúcu úroveň a čo viac, sna
hu po osobitom stvárnení in
terpretované ho diela. Vlas tný 
príst up k d ie lu treba zvlášť 

hodnotit - i keď nebudeme 
vždy súhlasiť s korncepciou -
preto~e u Lenárda cesta k ne
mu vedie cez svedomité štú
diu~!~ partitúry. 

Dramat urgia nede ľ,ného ko.n
cert·U splňala bežné a správne 
požiadavky rozhlasových kon
certov: slovenska skladba -
d·i.eJo so só li·stom - veľké 
symfonické dielo podľ-a výberu 
dirigent a, podľa možnosti ta 
ké, ktoré umožni orchestru 
l~oncertne sa ukáz.ať. Lebo na
hrávanie pr i dnešných tech
nických možnostiach nie .ie 
pravým ukazovateľom kvalít 
orchestra. Jed ine koncer tná 
č innost je pre ro&hlasové te
leso overovatel'om vlastných 
kvalít. 
Očenášova Sy111fonie tta pre 

orchester, dielo 35 j e s kladba 
zaujímavá a interpretačne 
vďačná pre svoju nátadovú a 
fa rebnú mnohorakosť, ťormovú 
koncíz.nosť a rytmic-kú preg
nantnosť. Vznikla u.prost"t'ed in
tímnych med itat!vnych ko(l'lor
ných diel a 1pôsobi dojmom, 
ako keby sa v ne j autor po
t reboval zvukovo "vybúriť", 
kým sa opäť vráti do svo jho, 
do seba a koreňov živo-ta za
h l'adeného sveta. La!'go v Sym
fon1ette je ak~si vola nie to 
ho to s veta, ak ás i r-ozpomienka 
na to, čo je pre javom najvyš
šícJl hodnôt ľudského ducha. 
Preto je Largo vrcho lom a cen
tr om skladby. Zdá sa, že Le
nárdovi pr ilišná mladosť ešte 
zabraňuje dostatočne hlboko 
nač·rieť do t ýchto polôh. Pre 
to sa zameral ua ost atné ča s ti 
diela, najmä na zvukové ,,o r
g ie" záverečného Alle gra, a 
t ak mu Lar go vyšlo len ako 
nutný oddych. 

Tým istým koncepčným za
meraním t rochu utrpela l 
Franckova Symfónia d mol. U7 
v prvej časti bola dynamická 
k lenba priliš náhla, ako by sa 
dirigent nemoho l dočkať plné
ho zvuku orchestra . Plný zvuk 
orchestra sa d irigent snažil u
platňovať, kde to bolo le n trocha 
možné. a tak sa mu dynamické 
vln.e nie, pre Francka také ty
pické. zmenilo na zvukovo pre 
exponovanú plochu, čo ma lo 
samozrejm{' následky v st aveb 
nej 1práci. Alegretto bolo t ro
chu udýchané, ohýbala mu 

vrúcnosť, pôsob!lo do,lmom 
akéhosi intermezza, č i J>re tú
dia k záverečnej časti , ktorá 
vyznela monumentálne, ale 
zvukovo trocha hrubo. (Možno 
má na tom podiel i akustika 
miestnosti.) V drunej a tre
tej časti bolo i niekoľko ne
prí jemných technických kazov 
v orchest r i. Lenár d má vo svo
je j spont ánnej muzikätnosti 
všetky pr edpoklady stať sa 
dobrým staviteľom hudobného 
diela, musí len usmerňovať a 
ukázňovať svoj temperament. 
viac sa zamýšľať a zahlbiť do 
podstaty diela - a hádam aj 
život a. 

Najvydarene jšia bola Bur
leska d mol pre klavír a or
chester R. Straussa. Sólista 
Ivan Palovič sa v nej ukázal 
ako kultivovaný muzikálne i 
nástrojovo výborne pripravený 
interpret. S mimoriadnym vku
som preklenul mies ta zvádza
júce k romantizovaniu, "oko
r·eni•ac" ich ľahkou ·1-r.óniou, 
pričom ich neochudobrnil o hu
dobné kvality. Nástr·ojovo ex
ponované miesta zahral s bra
vúrou a vytvor.iJ z Burlesky 
ucélené a živé dielo, ktoré za
ujme l dnešného poslucháča. 

ANNA KOVAROVÁ 

Dňa 13. marca t . r. sa v kon· 
certnej sieni Slovenskej filhar 
mónie predstavili traja tohto 
roční absolventi bratislavského 
Konzervatória. Na snímke -
Tc laviristka Eva Bachrat á pred
niesla za sprievodu symfonic 
~·ého orchestra Konzervat ória · 
(drr K. Schimpl) Mozartov 
Koncert" d mol. 

Snít'llka: CSTK 

Gioconda · ,, 
bez väčŠieh 
skla01ani 

Pome.rne zriedka sa dostáva 
na operné javiská dielo ta lia-n
skeho majstra 1\.milca.re Pon
chielliho (1834-1886). Bohatá 
tvorba, ktorá mu vyniesla za 
života popularit u, j e dnes pre 
zentova.ná iba ak jediným die 
tom - operou LA GIOCONDA. 

· Aj tá sa objavuje na reper
toári vel'mi zrie dka, obyčajne 
vtedy, keď sa v divadlách zí
de ,. súhvezdie" skutočne kva
litných spevákov, k tor! môžu 
prezentovať svoje kvality na 
"taliansky" vedených melodic
kých llniäch. kde okrem tech
niky, vrúcnosti, zmys lu pre 
tzv. k rásny spev možno de 
monštrovať a j pr!rodou dané 
kva li ty ľu dského hlas u. Prav
da, pn!krásnymi spevnými pa r 
tiami La Gioconda len t ak hy
r i. a tak mnohé divadlá sa 
touto operou zavďačia súčas 
ne spevákom - i publiku. Di 
vák - možno dnes viac, ako 
inoke<ly - má rád (cituj úc z 
knihy G. Puccini od B. Kriš ku ) 
" ... pátos odhalených citov, 
niekedy v nebezpečn ej blíz
l<Osti sentimentality a efekt
ného exhibicionizmu . .. " A ho
ci autor cit átu mieri na zn a
ky ver izmu, v pods t·ate môže
me výrok aplikova ť a.J na spo
mínan ú operu. Je až podivu 
hodné, a ko Ponchielll ,,preq
bieha vývoj" o niekoľko desia 
tok rokov dopredu a svojou 
tvo rbou doka zu je , že korene 
verizmu sú hlbšie, dávnejš ie 
za puste né ne ž by sa zdalo z 
de jepisných konšta tovaní, že 
vyrastajú zo samého vývo ja 
tal ianskej opery, z tempera 
mentu južných nAr odov. z ta 
l lans ke j SPE'vnos t i preex.pono
va nostl situácií a Ich riešenia . 
zo záľuby v natu ra lis ti ckej 
p ravdi vost i a d rsnej konľlikto
vosti. Vš etky t ie to znaky má 
libreto l hudba Ponchiel1!ho 
Giocondy - napriek tomu, ŽP 
by s·om ~a rada vyhla vu lga
r izátorské mu kres leniu rovnf· 
tok mE'dzi Pon c-h ie llim a ;eho 
Qeneračným i näsledovníkm!. 
Ba·nskoby.s t rická ins cenácia La 

' Giocondy nie Je samozrejme 
ideá lna, viem si ju predstaviť 
~.>o špičkovými hviezdami. ale 
buďme realistickí, snáď menej 
maximalistickí a uvážme, ž.~ 
skladatelia pisali svoje opery 
nielen pre "prvé hvi·ezdy" a 
,.prvé divadlá"; ak by tak bo
lo, máloktorá ' z opier by sa 
bola - i so svojim autorom 
- s ta la slá vnou. InscPnácia v 
Opere DJGT priniesla predo
všetkým divácku radosť z t roch 
hodin pekne; talianskej hudby, 
menej už z pomerne nepresne 
hrajúceho orchest ra (hlavne v 
predcrhre !) pod taktovkou Voj
techa Javoru, našiel sa i ne
chápavý úsmev nad zaradenim 
veľkooperne sa t váriacej ba
letnej v ložky - navyše veľmi 
odkrývajúcej slabiny baletné
ho súboru DJGT. Preškrtaný 
par t hudobnej i textovej kni
hy by si bol zaslúži l snáď ešte 
prísnejšie oko a ostrejšiu ce
ruzu, režisérs ka invencia bola 
v medziach vkusu, iba niekde 
podľahla na:turalisrtickému 
efektu (záver tretieho dej
stva) , celkove si však Kolo
man Čillík zaslúži úctu za prá
cu s komparzom i sólistami, 
za spoluprácu s ,.komorne na 
ladeným" ·výtvar.nikom Pavlom 
Herchlom (menej s·a už po
darili masky - hlavne tá Bar
nabova ... ). Zaujímavé boli 
zvukové efekty so zborom (z 
pásu, vraj nahrávka v Rad
vanskom kostoliku ... ), nemož
no však odpustiť veQ..ľa pres
n ého ženského zboru lajdácky 
odvedené mužské zborové 

· vstupy. Je to v kádrovom ob
sad.en! - či v ne.do.pracova
nosti? 

Z mnohých sólových pr íle
žitosti málokto sklamal. V ti
tulnej úlohe bezpečná Dag· 
mar Rohová, na ktorú sa mož
no už r oky spol'ahnúť v pr o
fesionálnej poct ivosti pri š tú
diu každej · dominantnej posta
vy, prekvapujúco, h lasovo za
u ;jimavá posila Mirko Novák
Markov, zbytoč.ne vonka jškovo 
dramatizujúc! svojho Barnabu, 
ktorý má napokon silu výrazu 
ukrytú v notá ch . . . . s tarono-

. · vý Milan Kopačka (Enzo Gri-
• · mald,o), tenorista, ktorý na za

,. hranično1n · angažmán nič ne 
s t rat il ~a kvaljte ·a moho.! by 

· budovať svoju spevácku karié 
ru sl'ale.) , - má na to všet ky 

'· p'redp&kla-Co/;.;,_ a .. :pt'Hežit~stf 
"s'náéJ.• ~Úež'· ďo'sť . : . ,: Ľ~Cimúä .Vy
skÓčilová . · v ·· postave Lau·ry 
Aélorno .. . speváčka mimoriad
ne kultivovaná, v minulosH 
snáď zbytočne často s tereo
typne obsadzovaná do post,äv 

.. karikujúcich (využivajúcich jej 
zmyse l . . pre charakterizačnú 
kresbu) a lebo vekovo nepri
meraných. Priznám sa, zau.iala 
ma na pódiu najviac, snáď prá
ve pr·e tú mieru vkusu a ne 

.. silenie sa do pátosu, ktorý 
di elo ponúka plným · priehrš
llm. Andrej Bys tt·an ( Alvi.se 
Badoero) bol " s ilný" v stred· 
ných a hlbokých· polohách. ne 
vychádzali mu už vyšš ie tóny, 
a tak zHosta t za vyššie s,po
min<J nými o ne jaký ten krok 
na ceste kvality. 

Banskobystrická La Gioconäa 
nie je predstavením hviezd. 
ale dôstojným s pôsobom pri-
náša do stredos lovenského 
operného živ.ota atmosféru 
odovzdávania l prijimania is té
ho odkazu, na ktorom sa vy 
budovala s lávna . kap itola s tále 
živej puccin iovske j ope l'y . 

TERJ!ZIA URSÍNYOVÁ 

Hudba t 
, . rozhla8e 
Februárová di·amaturgia hu~ 

dobných [programov čs. rozhla ~ 
~u bola na všetkých troc!\ 
okruhoch veľmi pestré. a po• 
učná. Každý poslucháč hudob
no vzdelaný i menej náročný 
si má z čoho. vybrať. Málo je 
však zaraďovanej vyso-ko ume..
lecke.i hud~y a náročných pro .. 
gramov v treťom programe, 
menej významných progr amov 
na st anici Br atislava a oddy~ 
chovo-zmiešaných relácií na 
stanici Hviezda: Chýba s tredná 
kvalita skladieb vážneho ume 
leckého zamerania k ' počúva
niu; mnoho zábavnej hudby na 
stanici Hviezda vyznieva na
prázdno a tvori zbytočnú ku li~ 
su. 

V progra moch čs. rozhlasu 
zazneli zaujímavé koncerty z 
českej i slovenskej hud·by, ďa:.. 
lej cykly českých i cudzich 
skladatel'ov a koncertných maj 
strov, napríklad české inštru
m entálne koncerty, · Umenie 
s ovietskych komorných s úbo
rov, súborné predvedenie Ho~ 
neggerových symfó-nii a pod. 
Najzauj!mavejšim rozhlasovým 
cyklom je však Hudba v pre
menách storočí. Začal už 12. 
januára t. r . a pokračuje ka ž- . 
dý utorok, celkom v 31 relá
ciách, ktoré majú na s tarosti 
prac-ovníci ústavu hudobnej 
vedy pri Česk·oSlovenskej aka
démii vied v Prahe - Zd. Pil
ková, J. Bek. J . Kouba, T. Vo~· 
!ek a rozhlasový redaktor M. 
Hršel. P·ri súst redenejšom po~ 
čúvani piate j časti tohoto cyk
lu, k torú. pripravil 23. februá~ 
ra J. Kouba, sme si uvedomili, 
koľko nevyužitých možnostt 
poučenl z de j ín hudby ( dop,l
nených ukážkami) poskytuje 
čs. rozhlas. Poslucháči mali 
možnosť st:ručného pohťa~u na 
stredovekú hudbu s ukážl$ami, 
·ktoré sú u nás vzácnosťou. Po-· 
ču li sme úryvky z ambrozlán-· 
skeho chorálu, spievanú hru o 
Samsonovi a DaJ.ile z .13: sto~ 
ročia , výbe.r z tvorby trubadú~ 
rev, starošpanielske pies ne, 
motetá G. Machauta a t iež 
ukážky skladieb z rannej r e ~ 
nes ancie. Te-nto veľký cyl<lus 
nemá v našej rozhlasovej čin.: 
nos t i obdo bu. Cyklus je dob• 
re pr ipravova ný (starostlivos
fqu J. Koubtl) v oznamovatelrl 
čs. rozhla-su s lovrníkovým hes
lom; osnovou programov i 
slo vníčkom neznámych výra• 
zov, použitých v r eláciách. Po.
hrebuje však mimoriadnu sta
rostlivosť a svedomitosť, aby 
splnil svoju úlohu. Ľahko sa 
mô?.ie stať diaľkovým školenlm 
skôr l[)re univerzitných poslu~ 
cháčov. než pre širšie vrstvy 
poslucháčov. Hlavnou chybou 
je však dlžka relácie - dve 
hodiny. Počúvať tak d lhé vy
svetle·n ia s ukážkami. je prfliš 
náročné. t.akžc pozornosť kaž
dého posluchá ča mus! · nutne' 
ochabnúť. Tento.krát však pr ! 
uvedenej re lácii skonč i li ukáž
ky najmene j o štvrť hodiny 
skôr a stredoveká h11dba bola 
doplnená (as i hl ásateľkou) 

Schubel'tovými skladbami (! ). 
Pr.i vysvetľovaní die l treba 
uviesť nielen obsah náme tu, 
al ~ i stručný rozbor skladby a 
neprehliadať i mená koncert .. 
ných ume lcov. To sú n iekt oré 
pr ipomienky k zlepšeniu úrov
ne t,ýchto celkom hodnotných 
a záslužných re lá cii. 

B. šTt:.:DROŇ 
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lad Krvavou 
svadbou 

Začiatkom aprila uvádza oper
ný ~úbor S tátneho divadla v Brne 
premiéru opernej prvotiny sú
časného maďarského skladateľa 
Sándora Szokola.ya Krva:vá svad
ba. 

.Sándor Szokolay patri k naj
talentovanejším maďarským skla
daterom m ladšej generácie. Ako 
žiak Ferenca Farkasa promoval 
na hudobnej akadémii v Buda
pešti v r. 1957. Ešte pred abso
lutóriom získal prvú cenu na 
dvoch medzinárodných súťažiach: 
.svetovom festivale m ládeže vo 
Varšave (r. 1955) a Wieniavské
ho sútaži (r. 1956). Po promócií 
dostal dve ceny - na svetových 
festivaloch mládeže v Moskve a 
vo Viedni. 

Szokolayova výrazná schopnosť 
vyjadriť vášne a city sa uplat ni-

. la už vo dvoch monumentálnych 
oratóriách Marcový oheň ( 1959 J 
a Istarova cesta do ,pekla (1961). 
Za oratór ium Marcový oheň zís
kal Erkelovu cenu. V symfonic
kej tvorbe upútal najmä jeho 
husľový koncert, sonáta pre husle 
a Requiem. Niektoré z jeho diel 
uviedli na medzinárodných festi
valoch. vo Varšave, v · Moskve, 
Arezze, Tourse. 

Libreto Krvavej svadby napí
sal Szokolay podla rovnomennej 
drámy španielskeho autora Fre
derica. Garcia Lorcu. Na Lorcovej 
dráme ho zaujali predovšetkým 
pravdi.vo vykreslené ľudské cha
raktery i španielsky ľudový ko
lorit. ·sám skladater ~ kompozí
cii Krvavej svadby napísal: 
" . . pre svoje predstavy som 
hľadal takú klasickú drámu, k to
rá by mala okrem spoločehsl<ej 

pravdivosti nadčasový zmysel a 
predsa bola živo dnešná. Potre~ 
boval som ju preto, aby som sa 
molTO! vyhnúť všetkým samoúčel
nostiam operných schém, a le ne
zavrhol pritom životaschopné tra
dície opery. Moju úlohu mi zá
važnost drámy m imoriadne sta
žila, keď som musel verne, a le 
pritom bez podriaďovania sa sle
dovať text tak, aby boli urču

júcim elementom l1udobné záko~ 
nitosti. Opera je v podstate .,pre
komponovaná" - tažlto tu m ož
no odkryť "uzavreté čísla", na
proti tomu veľké for my sa na 
spôsob pilierov zoskupujú na ku l
minačných miestach. Nedal som 
postavám .,príznačné motívy", cí- · 
til som tematizovanie ci tových 
situácií a výbuchy vášn í prehlbe
nejšie. Dodekafániu som nepo
užíval sústavne, vyjadril so~ ňou 

iba. scény blížiacej sa smrli. Vo · . hlavným! v.ýrazovlímf prostrled.: 
formovej stavbe som sa us.iloval kami, T(torými sa musí u berat hu-
využiť výrazové možnosti variá- dobná í scénická interpretácia 
ciou a na k!účových miestach diela. V tomto zmysle chceme 
rondom, sonátovou formou, capri~ p1·acovat i so zbormi, ktoré sú 
celom, passacagliou a imitačnými väč.Hnou práve náladovým ele-
formami som sa snažíl dramat ic- mentom, podčiarkujúcim baladič-
kým výrazom vytvorit väčšie hu- nosť. Amplifikáciu používame 
dobné celky ... " tam, kde si od , toho sľubujeme 

V brnenskej opere pripravili 
inscenáciu Krvavej svadby diri
gent Jan Stych, rellisér Václav 
Vé'lník, choreograf Luboš Ogoun. 
Scénu navrhol Vladimír Landa 
a. h. a kostýmy Nad~žda 1-Ja.uá.
ková a. h. 

O Szokolayovej opere, o jej r é
ži jnom a výtvarnom stvárnení 
nám režisér Václav Vežník po
vedal: 

"Myslím, že hudobné spracova
nie Szokotaya základný baladický 
char akter diela nielen vystihuje, 
ale i silne podčiarkuje. Všetko 
je akoby pod závojom smútku 
a·v tomto duchu pôsobí i velmi 
bl.zardne veselie neveselej svad
by. Jednanie osôb je nabité psy
chickou expresiou. Szokolayovi 
ľudia, ate i Lorcovi jednajú pod 
psychickou kompresiou. Je to 
pretlak myšlienok i citov a iba 
časť vychádza na povrch s tex
tom jednajúcich osôb, omnoho 
v iac ich zostáva za čelami tých-

• to Eudí, v ich očiach a v ho1·~ 

kosti pulzujúcej krvi a v nelelud
ných srdciach. Skladateľ tu často 
používa fráz spievaných na je
den vokál alebo na určité cit o
slovce, ako " joj" atď.: sú to ne
obyčajne výrečné citové vý~evy 

- vychádzajúce práve z týchto 
podtextov - z vnútorného ne
vysloveného duševného života 
jednajúcich osôb. To expresívne 
napätie, to zachytenie toho ne
vysloveného bude i ste jednou z 
hlavných he1·eckých ú~oh insce
nácie. Nálada a výraznost sú 

vyvolanie určitej nadreálnej ná
lady. Skladateľ nesporne zosilnH 
symooličnosť obrazu s. drevoru
oa.čom, mesiacom a smrťou a po
užil tu až sunealistického arze
ná~u vyjadr ovacích prostriedkov. 
Táto scéna nie je jednoduchá, 
nesmie dielo strhnúť kdesi do 
rozprávkovej tantastičnosti, ale 
naopak, mala by neúprosným 
chladom navodzova! neúprosnú 
atmosféru blížiaceho sa tr agické
ho osudu hlavných hrdinov prí
behu. 

Scéna má vystihnút tvrdost 
prostredia. Celá je akoby z ka
meňa - z drobného Teame·ň.a, ska
lísk, v yprahnutých bie~ych ·stien. 
l ten mesiac, slnko a mraky sú 
akoby z kameňa. Scéna zachová
·va počet obrazov, ako ich roz·vr
hol autor s výnimkou záveru, 
kdé pridávame eUe sainotný ob
raz na pohreb. Medzihry a pre
dohry robíme p1·i otvorenej scé-

. ne, 1tepopisnými a celkom nero
mantickými projekciami, Tetor é 
.~vojou exp1·esívnou abstrakciou 
majú ďol~resľovat psychické na
pätie ' i dm matic ké stretnutie, ako 
:to poču,jeme z hudobného spra
covania my. Scéna j e stavaná 
predo.v~etlcým talc, aby hlavným 
výtvarným ,elementom boLo svet· 
lo - dramatické i . náladové. 

Hlavné úlohy spievajú Magda
léna Blahušiako·vá (nevesta), Sta
nislav Bechynský a Robert Wo~ 
lek L eonal'da, zaslúžilý umelec 
Vilém Pi'ibyl ženícha a Marie 
Steinero~á matku. 

Petra Heerenová 

Scéna k Veznii.:•• Paj in~cenácii Zásmtby v kláštore od S. Prokofieva. 

(K člá11!ku na l. str.) Snímka: R. Sedláček 

'obraz slávnej 
predovšetkým Prokofievovo kongeniálne baletné 
stvárnenie shakespearovskej tematiky o veronských 
milencoch - Romeo a Júlia, Bachčisarajská fontána 
od Asafieva, Rajmonda od Glazunova a pod. K anti
lén o u tanca nazval autor knihy Ufanovovej pre
jav, najmä ak išlo o vyjadrenie lúbostnej nehy; tu 
zostala nedostižná, i keď svoje koncepcie stvárňo
vaných postáv a dejových i citových detailov me
nila. Začínala kedysi Chopiniánou a týmto dielom 
aj končila r. 1960 - s tým ~ozdielom, že v mladosti 
sa snažila o vyjadrenie túžby po šťastí a v posled~ 
nom období svojej umeleckej činnosti dala svojmu 
podaniu skôr výraz akejsi rozpomienky s odtieňom 
melancholickej sladkosti, v oscilácii s neočakávaným, 
prekvapujúcim úsmevom jemnej irónie. 

baleríny 
Sklady predajni Zahraničnej literatúry neposky~ 

tujú objektívny a exaktný obraz o sovietskej pub
likačnej politike. Je pre nás ťažko predstaviteľná 
kvalitou i kvantitou, lacnotou, adresnosťou a vše
sttannosťou. Vera hodnotných kníh však zostáva· 
pre našich muzikológov a hudobných pedagógov ne~ 
známych, ale i to. čo sa nám dostane do ruky, je 
cenné pre každeho, kto si poradi s priemernou a 
trochu lepšou znalosťou ruského jazyka. 

Tak hned' kniha B. Ľvova-Anochlna GALINA UĽA
NOVOVÄ (vyd. Iskustvo v Moskve 1970, strán 280) 
zaujme bezprostrednosťou dojmov, zaznamenáva
ných postupne po premiérových i reprízovaných vý
konoch tanečnej umelkyne, ktorú nazývali v ZSSR 
"géniom tanca". Autor knihy vie - ako nadšený 
návštevnik · Veľkého moskovského divadla - že u 
svetoznámej taneč.nice Išlo o znamenité fyziologic
ké dispozh.;ie v súlade s hudobnou inteligenciou, 
premýšfavosťou, pracovitosťou nad každýnl detailom 
partitúry, o vypracovanie pohybu nôh, drieku l mi
miky tváre. Všetko možno vyjadriť tancom, hovorí 
•melkyňa: i Balzaca. Puškina, Shakespeara. Najčas
tejšie ju nazývali balerínou Cajkovského, hoci pri 
IP'iietkej službe klasickému tancu sa zaslúžila aj o 
lnt•roretáciu tvorby lláiho •~la. Vy.nAra sa nAm 

Umelca baletu bude zaujímať Ufanovovej prístup 
k stvárneniu jednotlivých ženských postáv: Gisely, 
Odetty, Odilie, Rajmondy a pod. Historik baletu bu
de chcieť vidieť do kvasu ruskej baletnej tradície 
v novej socialistickej spoločnosti, vyhádať vzťah 

umenia Ufanovovej k tanečnej osobitosti Mariny 
Semenovovej. Kniha sa nepodobá tradičnému živo
t~isnému žánru: je súhrnom dojmov, názorov, je 
obrazom vciťovania sa do umenia slávnej balerfny 
s vedomím, že dar vcítenia dá čitateľovi nieke<ly 
viac, ako racionálny rozbor moderného baletu. Ok
rem autorových evokácií sú tu zaujímavé a pres~ 

né záznamy hovorov s pamätníkmi Ufanovovej. Nad 
všetkými faktami a úvahami však žiari autorova sna
ha o rozdelenie sa dojmov z toho, čo mlí rád. Ta· 
nečnikom, adeptom tanečného umenia a pedagógom 
klasického tanca mo7no knihu odporúčať . eudské 
kroky nie sú totiž iba krokmi za chlebom. ale tiež 
za krásou. hoci v tanečnom umeni. 

JOZEF TVRDOI'l' 

G RAMO P LAJNE 
OBJAV·OVANIE MINULOSTI 

IL DIVINO 
BOEMO-

JOZEF , 
MYSLIVEČEK 

Ária in Ois 
Symfónia pre C-dur 

Kasácia - Oktet pre 
dychové nástroje 
účinkujú: MARTA BOHÄČOVÄ soprán, ZDENEK TYL-

SAR - lesný roh; Collegium musicum prage.nse a Musici 
di Pi·aga diriguje FRANTIŠEK VAJNAR 

PANTON, PRAHA, 1971 

Z rozsiahl·ej a dodnes zaujimavej i podnet nej t ·vor·by Jozefa 
Mys livečka sa v oblast i gramoE6nových nahrávok len pomaly 
zaplňajú voľné stránky katalógu, prostrednlctvom ktorých 
môžeme prispieť k šíreniu odkazu veľkých majstrov minulosti. 
že Jozef Myshveček, nebol nazývaný " l l divina Boemo" ·ná~ 
hodne, o tom svedči aJ nahrávka vydavateľstva Panton, ktorá 
nám takmer s objavnou dramaturgiou osv.etľuje a približuje 
sk la dateľovo kompozičné majstrovstvo, potvrdzuje jeho po~ 
vestnú mozartovskú ľahkosť a neobyčajnú gracióznosť me ~ 
lod ických línií. Prvä strana platne obsahuje Kasáciu a Oktet 
pt'e dychové nástroje. Obe skladby sú na hrané kultivovane 
a zvukovo veľmi plasticky so zmyslom pre klasickú čistotu 
faktúry. Kasásia zaujme sviežou invenciou a Oktet zase dô
myseleyou a čistou slohovou vyhranenosťou. Kým v Kas áci·i 
dominuje duch českej ľudovej hudby, Oktet dokonale vládne 
technikou klasicizmu. Obe skladby by dokonca mohli význam
nou mierou obohati ť repertoár dychových ensemblov a osvie
ži ť dramaturgiu komorných koncertov. že sú t o skladby mi
moriadne vďačné, dokazuje aj výborná nahrávka súboru Col
legium musicum pragense. ktoré sa záslužne v·enuje inter~ 
pretácii málo známych skladieb skladateľov minulosti. 

Druhú stranu uvädza Ária i1n Dis (Quod esten in igne calor ), 
ktorá je nádhernou ukážkou zrelého Mysliv,ečkovho umenia. 
Je dokladom jeho technickej z.ručnosti a spontánne j melodic_. 
kej invencie. Ár.ia je písaná v slohu talianskych koncertných 
árií a jej zaujfmavostou je, že vedľ·a sólového koloratúMého 
sopränu je tu ta·ktiež sólisticky exponovaný 111eľmi náročný 
part lesného rohu. Je to veľmi dômyseľná kombinäcia zvu..o 
kovo pôsobivá, ale interpretačne aj veľmi näročná. Oba só"' 
lové party veľmi zodpovedne so zmys lom pre s lohovú čisto
t u a s kultivovaný.m ;výrazom predniesll Marta Boháčová a 
Zdenek Tylšar. Rozkošná mozartovsky hravá Symfónia C dur 
uzatvára t ento zaujímavý a poučný "lýsek na významnú osob
nosť českej hudobnej histórie: Aj v tomto prípade je na• 
hrávka súborom Music! dl Pr.ag.a za d~i.mgovanJ.a Františka Vaj ... 
nara na dobrej úrovni. Zvuková stránke je taktiež na dobrej 
úrovni. 

ANTONIN 
REJCHA: 

TE 
DEUM 

Očínilčou}6i' MA•RTA BOHÄC!OVÁ - soprán, OLDRICH LIN_. 
DAUER - tenor. KAREL PRÚŠA - bas, Kuhnov mieša• 
ný z>bor, dr. LADISLAV VACHULKA - organ, Symfonic• 
ký orchester FOK di:r.lguje dr. VÁCLAV SMETÄČEK. 

PANTON, Praha, 1971 

Ak platňa s tvor.bou J . Myslivečk~ bola prijemný•m pre
kvapením, nahrávka Rejchovho Te Deum je doslova drama
turgickým objavom. Uvažuje m, čo zapríčinilo, že sa s tak 
obrovským dielom, takých vzácnych umeleckých kvalit a ob
sahových hodnôt zoz;n.amujeme až dnes. Proklamácie v učeb
niciach dejtn hudby o Rejchovom kompozičnom a !nštru
mentačnom majstrovstve mi vždy !Pripadali viac ·vlastenecky 
sentlmentállfle ako skutočné; Nahrávka Rejchovho Te Deum 
však prekonáva všetko očakávanie. Je to dielo mnohostranné
ho tvorJvého záberu, dokumentujúce skladateľovo - doslova 
myslené - majstrovstvo - azda až rutinovanosť ·v lnštru
mentá·lnych l vokálnych formách, schopnosť zvládnuť vel'~ú 
formu, -a ak chceme uve.rlť téz.e, že svo jou vrcholnou tvor
bou a svojimi inšbrumentačnými schopnosťami anticipoval 
Berlioza, t'll>k Te Deum je toho názorným dokladom. Obdivu
hod~ne sú tu zvládnuté zborové partie a pozoruhodoná je 
zvlášť polyfónna stránka skladby. 
Veľká pozornosť bola ve novaná aj realizácii nahrávky. Oso~ 

bitne by som chcel vyzdv.lhnťlť jej zvukovú stránku (hudobná 
réžia Jii'[ Jaroch, zvuková réžia Jirf Zobač) , ktorä má nemalý 
podiel na pôsobivom a plastickom vyznenf t ohto monumentál
neho die la. VynikajúcJ ;e akustický priestor v chráme Na
nebevzatia Panny Márie na Karlove. Na umeleckeJ realizácii 
má najväčš[ podiel dr. V. Smetáček, ktorý nielen technicky 
zodpovedne dielo naštudoval a predviedol. ale pre slohovú 
a kompozičnú mnohostrannosť Rejchovoej partitúry našiel 
adekvátny, triezvy monumentalizujúci (nie patetizujúci) vý~ 
raz. J.e to nahrávka. ktorá sl Iste zfsk.a dobré meno nielen 
doma, ale aj v zahraníči. 

Záverom ml zostáva konštatovať, že objavovanie minulosti 
nám pomáha aj k triezvejšiemu h0dnoteniu umenia prftom
nost i. Preto obe gramofónové nahrävky považujem za veľmi 
podnetn ý pdnos do našej edičnej politl!<y ako aj dramaturgie 
našich koncertných prevádzok. MARIÁN JURIK 

• 



GAVAliER . 
!orbéťy l'l~VMu i'uk~u vié4ei do'Srfl 
dis.ponovahý orchéstér. 

*** 

A TOSCA 
Práve osem rokóv uplynulo od 

predčasnej smrti nezabudnuU!ľnéhO 
basistu Mihálya Székelya, s čim 
vlastJ1e úzko súvisél.a aj skutoč
nosC, že niekdajšiu slávnu insce
náciu opery Gavalier s r užou mu
seli stiahnuť z repertoáru. Za ten 
čas vyrástla ·nová speváck.a generá
cia, čf111 sa stalo aktuálnym nové 
naštudovanie tejto pôvabnej komé 
die Richarda Straussa. 

Z BUDAPESTI 

RáiM Kabttioanskti 

Na čerstvej reinscenácii, v kto
rej (m!n\o dir!gujúcelio Jánosa Fe
rencsika) hlavni predst avitelia spie
vajú prvýkrát svoje par ty, treba 
kl.adne hodnotiť snahu, s akou sa 
všetci usilovali vytvoriť atmosféru 
diéla: lčlylicko-veselo-viedénskú nä
la11u zdanlivo nel'láróčnej historky 
Huga Vtln Hormannsthala z čias 
Már ie Terézie, s oča.ru,júcou Stt'aus
sovou hudbou. 

Po_sledný febr~ärový týždeň v Budapešti bol mimoriadne bohatý na 
kulturne u~~lostt. V p_riebehu toho ~ýždňa bolo y rôznych divadlách 
osem prem~er, z ktorych ?ej~skom Jednej bola Státna opera, pričom 
hosťovali aJ dvaja zahramčtu umelci - Raina Kabaivanská a Giovani 
Ciminelll. 

Najlepšou a súčasne aj najzrel
šou postavou pt·eclstavenia - videl 
som prvú premiéru - je ErzMbet 
Házyová, ktorá výborne zaspievala 
a vytvOrila pôvabného mladého 
grófa Octaviana, 1!:va Andorová 
spieva poet ickú Sophie so .,sféric
kou" l'ahkosťou, a tak tejto - hla
sovým chara-kterom vyrovnanej -
dvojici možno ďakovať za ría jsuges
tlvnejšie móméll ty predstavenia. 
Vrcholná scéna diela, odovzdanie 
zlate j ruže (Mir ist die Ehre wl
derfahren., .), ako aj záverečný 
dvojspev (Ist eln Tt'·<\Um, kann nicht 
wirklich séln . .. ) máli t·ak\1 atmo
sféru a náladu, pre ktorú sa oplati 
lo obnoviť l Inscenáciu diela. Mar
šá~ku spievala Gabrlella Déryová. 
ZiaJ'. verd iovsko-dramat!cký cha~ 
raktér jej hlasu je vzdialený posta 
ve, č.ltn značné t rpela póét icka lás
kyplná úvodná scéna, ako aj slf,v
ny trojspev z 'posledného dejstva. 

P,rvou udalosťou série umelec
kých zážitkov bolo pr.eds•tavenie 
Pucciniho opery Tosca v Erl<eJovom 
divadle, v ktorom spievali s.pom!na
nl hosťujúci umelci. Už v úvode 
treba poznamenať, že toto pred
stavenie bolo vynikajúce a vytvori 
lo pravú atmosféru svetových oper
ných scén. 

át•iu "VIssi ďarte, visSI ďamoré" 
ťažko zabudn(lť. 

O vysok(! úrov.eň sa pričinila 
najmä predstaviteľka titulnej úlo
hy Ralna Kabalvanskä, speváčka 
bulharského pôvodu, ftorá pr-icesto
v,al~. p.rlamo z New Yorku a jej 
dalsta cesta z Budapešti viedla do 
Palerma. Jej meno sa stalo známym 
v roku 1964, keď pri spoločných 
oslavách Shakespeara a Verdiho v 
londý·nskej opere Covent Garden 
spi·evala Desdemonu. Odvtedy sa 
st ala postupne nepo-

Scarpiu s.pieval v Budapešti za
tiaľ neznámy taliansky barytonista 
Giovanni Ciminelli, ktory sice dis
ponuje pekný-In hlasom a spoľahli.
vou technikou, ale pr.e tCtto posta
vu predsa len málo výrazným spe
vácko-het:e<:kým prejavom. 

Ozajstným a adekvátnym partne
rom Toscy boJ József Simándy v 
úlohe maliara Cavaradossiho. Jeho 
- aj u nás dobre známe - spe
vácke kva lity sa uplatnili v plnej 
miere v melodických oblúkoch Puc
cin~ho partitúry. Už svojou p.rvou 
muzne lyrickou áriou "Récondita 
armonia" vytvoril ovzdušie svlatoč. 
ného predstavenia. Dirigent Gyula 

Ferenc Begányi vytvá ra najťažši u 

postavu neótesaného baróna 
Ochsa. Je priam protitracličné spie
vať v takom mladom veku tohto 
vid ieckeho Dona .Juana. hoci podl'a 
libreta má Ochs iba ni ekoľko ró
kov nad tridsiatku. BegányihO Ochs 
jé veľm! pohyblivý, až krikľavý a 
ťa žko sl predstaviť, že napriek ,je ~ 

hó dédfnskostf pr\ldÍ v jeho Žll!1ch 
ptédsa len modrá kt v. Pó hlallóV"e j 
stránke j é dóhrý, a tak t'l'tii Pt·ec1pr, . 
kla11y, zé ~asóm ~Udé Q·rlglmífn;vm 
PŕedstáV!téľotti baróna :t 6erc!Hn1au. 

strádateľnou v New Erzsébet Házy 
Yorku a v Miláne, v 
Londýne i vo Viedni 
a teraz už t.r•etiu se
zónu sa pravidelne 
vracia a j do Buda
pešti. Kabaivanská je 
vynikajúcou speváč
kou a fascinujúcou 
herečkou, Obd·a.renou 
nádherným sv1eztm 
hl asov~m I'liateriálom,: 
ktorý disponuje pre~ 
nikavými výškami, 
ako i nádher ne zne
.iúclml hlbkami a 
strednou polohou. Na 
jej výkone ma naj 
viac za'Ujala zrelá vy
rovnanosť medzi spe
v!lckym a hereckým 
pre,javom a hlasová 
drobnokresba, ktOrá 
siaha od nežnosti až 
po dŕamatl~ka väšnl
vosť. Je to Tosca 
svet.ového formát u, u 
k t<lt'éj každý détall 
pramenf prlatn<> z 
cha.rakteru postavy. 
Jedine~ne prednesen~ 

Divadlo Kathakali 
indický unikát 

Ziadne svetové veľkomesto si nenechá ujsť IPľllézito sť 
vidieť t ri až štyri hodiny trvajúce predstavenie divad
la Kathaik.all. Je dnes jedným z najväčšie-It kultúrnych 
zaujlmavostt Hry tohto divadla - lebo 'taneč·ný štýl, o 
ktorom hovorlmé, je skutočne na pomedzi divadélného 
pr·e,lavu - sCt podnes v Indii hrané ako súčasť chrá
mových slávností. 'I'rvajú celú noc - takmer do chvfle, 
kedy herci padnú na zem ód vyčerpania. 

Tradícia tohto divadla sa vypestovala na územf Ke-· 
r.aly (juhozápadná India) prlbl·ižne v 17. storoči. Ale 
tradície siahajú až do 2. stóročla pred našim letopoč

t om a vychádzajú z ·indických náboženských ta11cóv. 
Jedným z kor.eňov j e aj zvyk chrámových slávností, 
pri ktorých sa kňaz stával sprostredkovateľom bož
ských veštieb. Niektoré prvky tohto rituálu zostali aj 
v K.at hak·aJ.i - herci sú v určitom t ranze už pred pred
stavením . . . V roku ľ930 ~aložil keralský básnik Valla
tholim tzv. Kerala Kalamandalam, tanečný inštitút , kt o
r ý vyc-hováva hercov pre Kathakal-1. Ich výchova začína 
iVO veku 10- 11 rokov. Tradičný štýl tohto tanca jé vý
lučne záležitosťou mužov. Výcvik je 11esm!er11é fyzicky 
náročný. V Indii sa predstavenia Kathakali uskutocňujCt 

i dlhéj pl!i,jdély fil.énšťch l)óstav 
tréba t.vliišť vyzdVihnllť vynika,jticu 
Al'llllhu. któtll S):lhWEI a hrá S ,ié• 
dlnéi:íliým šarmom MArta St.lr• 
tftll3'ôvÁ, ákô aj .,talianskeho spevA~ 
ka"1 jého jodll'\ll áriu dokonalé 
spieva J6:u~r lll!tt. 

J, Ferencslk na čélé dlsclplfM
vaM a s chuťou hrajúcéhO ot·ches• 
tra robť ozajSt iill j:Jat'ádu z t é,j tó 
"flôst'liéaliéj, bijrléskne.i a 11apokon 
néžl'lé doznléV.ájúeej" hudby, ku 
ktoreJ nádhct·nó scénu a kostýmy 
n avrh ·~l t'>étéŕ Milka!. Hežlrove l An• 
dtb Mikó. · JOZEF VARCA 

v noel, pod šlrym nebom. ,,Vriacu atmosféru" doplňujú 
iba olejové lampy v ~tťede scény. Herci na scéné neho
voria , hoci isté ,.zlé charak tery'' vydávajú zo seba búr-
1Jvé zvuky prekvapenia a st rachu. Pr!beh je ,,rozpráva
n ý"_ spevákom, tatlal' čo herci póU:t!vajú ,.jazyk akcie". 
Každé predstávén ie je Iné, pretože veľký význam v 
predstaveni má Inšpirácia, momentálny nápad. hnprovi
zácia v gestiokých nápadoch. Oharaktery postáv sú ur
čované llčenlm a kostýmami. !)liet 4>(lchýb, že oboje 
sú veľm! komplikované a skťývajťl v ~ebe hlbokú sym
boliku, do ktorej ll:urópan po prvý raz ťažko vnikne. 

Speváka spt'evádiH,jú dva typy bubnov ~ horizontálny 
(maddalam), na ktorý sa hrá rukami a vertikálny 
(chenta), do kt orého hrá č udiera zahnUtými p a l ičkami. 
Sólové čisla a sprievod k tanéčným aké!ám sú v prie
behu 3- 4-hodinového Preds tavenia prerušené iba raz. 
Po prvej sluchovli'j ·únave, kt orá - san\ozre.Jme - pd
de skoro, začne divák vnlmať lahodnosť jednot llvýéh 
rytmóv. Uvedomuje sl zvukovú rozmanitosť, ktorá 
vznikne spájanlm iba dvoch rôznych bubnov, hlasu spe. 
váka a niekoľkýcl1 rytmf ckýr.h .. cinkát.ok". Posl u cháč 
sa vž ije dó prúdu rytmu i akcie, je do nich t akpove
diac vt iahnutý, akoby na noho pôsobila atmosféra sta· 
rých r ituálov, ktol'l~ nezaprú svoje korene, hocako pre
šli metamorfózam! štylizovania. S náď by v danom prl
p&dé najlepšie ,,sedelo" prirovnanie. že él ivacl lo Katha
kali vie vdýchnuť vieru. že p1·!epasti, moria , veľhory 

l púšte sú na tej to zemi spolu s nami. ALe možnosť -
nepOdľahnúť vlastnému s trachll z toho, čo .ie. a lebo 
bude - túto možnosť má iba človek. 

L. Engélová 
~Krátené z bulletinu Dú) 

JURAJ 
FERIK 

Konconi f-ebTUiír a tohto roku účinkoval v Koš iciacl\ 
so štátnou filharmóniou mladý juhoslovanský d irjge.nt,' 
pôvodom SlOvák z Báčskeho P.et rovca, Jur aj Fe it' í k 
(1935). ' 

Prvé dotyky s hudbou m'U sprostredkúval rodičovský 
ťlom. Ot ec bol profesorom hudobnej .výchovy na zná
mom slovenskom gymnáziu v Petrovci a zberateľótn. 
slovenských ľudOvých piesní v Báčke, Banáte a Srieme. 
Po skončeni gy-mnázia v Petrovci š tudoval J . Ferf:k na 
Hudobnej akadémii v Belehrade dirigovanie u prof •. 
z. Zdťavkovléa. Po absolutóriu r. 1963 nastúpil tniesto 
di rigenta v belehradskom divadle Sa!.'remeno pozorlšté. 
Postgraduálne štúdium ukončil v Prahe u prof. A. Kli
mu a prot. R. Br ocka. Počas štCtdia na belehradskej 
akadémii bol druhým dirigentom· Akademického sú
bor u Bt'anka KrsmanovH:a, s kto t·ým podnikol turné po 
Poľsku, ZSSR, NDR, F•rancúzsku, Taliansku, Rumu11sk~, 
Tu·recku a niekol'ko'krát bol v Kanade a v USA. V su
časnosti pôsobí ako šéfdirigent Symfonického orchestra 
mest a Niš. 

účinkovali ste Už v čSSR aj predtým ? 

~ V Košiciach som po druhý raz. Vlani som sa ~ú
častnll ai<O ipózorovateľ festivalu Košická hudobná Jar. 
Mô: te rajší koncert so Štátrtou filharmóniótl je t'liO~lm 
.~rvým vyst úpením v čSSR, dúfa m, že nie. poslednyt~. 
Som vel'ml rád ž~> sa toto vystúpenie r ealizova lo. MI
nulý rok hosťo'val v Niši dir igent Štátne j filharmónie 
Bystdk f{ežlrcľta , ktorý svojím konce1·tom si získal t a
mojšie poslucháčstvo. 

Ako sa vám pracovalo so š tát nou f!lharruónlou? 

- štátna filharmónia jé te leso. na ktorom vi<lléť stä• 
ŕóst ll v é vellé l'li ~, systemat ickú prácu, umeleckú úroveň. 
Milo ma p!'ekvapila snaha hráčov o čo najlepší výkon,. 
Jé to akési spbntánne nadšenie, set'iózny prl stup k t ó
rnu , čo sa oJ)ôslucháčov! podáva. Je tú veľmi sympét!cká 
črt& té iesa a osóbne son1 rád, že som mohol košick(! 
Stiítnu filharmóniu diri govať. 

. .. ·' ' · '""";---~ ' 

...._ ))Onedíívl1a som dosť často účlr,koval - 6kľél11 
svojho telé!Sii - aj na pr-edst aveniach Savťemenélio pô
zodlíťa v B<l lélirade. Na druhý štvrťl'ok m ám ni eko ľko 
kOM!I'll'tóv s óŕchestrami v Juhoslávii a vybavujú sa 
zájlt tdy dó Francúzska a USA. 

Méte vo svojom repertoár i a1 diela našich autorov? 

- Sledujeni časopisy Slovenská t1udba, Hudobný živót 
a mám veľký téU,il"m o slovenskú hudobnú tvorbu. Pó
dariló sa ml zaopatriť si niekoľko partitúr diel sloven
ských sldaclateľóv. V najbližšom čase by som rád na
študova l Suehoňovu Serenádu pre sláčiky, Cikkerov~ 
Spomienky a postupne d'alšie diela. ·M!im veľkú radosť 
z rozvoja slovenskej hudobnej tvo1·by, z vašich vynl
kajťlcich dlél, int erpretov. ako aj z úspešnej organizácie 
hudobného žlvCJta. úprimne že lám ďalš ie úspechy v ob
lasti hudobne.J kultúry. • -žg~ 

~ Správy 
- zo zahraničia ,... 

ti 

e !'<a .potest 100. výročia Parižskej komCtny uviedôl 
baletný súbor Nemeckej štátnej opery v Berlíne v cho
reog t•aľl l šéťa bal·étu Cfausa Schulza balet P lamelie Pa
rlža od BOr·ISa Asafjeva. Inscen!lcia zau jme hlavne zb<;> ~ 
rovými scénami. v ktorých úč inkuje vyše 100 tanečni
kov. e .. tove's tabours Last" - nová opera Nlcolase Na
bokov-a podl'a shakespearovej k-omédie bude mať pre
miéru na Edinbu rskom (estivale. O[>eŕu našt\lduje 
Deutsche Oper z Berlina. ktorá die lo Objednala . Deutsche 
Oper Bet'l!n bude na fe st ivale v Edinburgu hosťovať 
po or vý r.az 
e Opera Milko Kelemena Stav obliehania - podľa 

Camusa - bude mať svoju francúzsku premiér u v Pa
!'ižske,j opere. 
e Na šva jčiarskej premiére opery Návšteva starej 

dámy od Gottfr ieda von Einema v se.ptcmbri t. r. v ZU
r ichu. bude ti tulnú úlohu spievať Astrid Varnay. 

e Ako rakúsku preniiér u plánujú spojené divadlá 
v Grazi uvi esť 11 a ťestiva lé Mus(kprotokol 71 óľ)éru 
Diabli z Loudunu od Krzystofa Pendereckéhó. 

e Sovietsky skladatel' Edison Denisov komponuje pre 
Zäht·ébské Bieľiale vokálny cyklus pre sop"t·án a vel'ký 
orcheste r pod ľa bt\snl Charlesa Baudél·aira. Premil§rov.ou 
interpret1<ou bude Dorothy Dorowová. 

e Na Záhrebskom Bienale bude mat premiéru sklad
ba Tressimenti od t.eni Alexanclrovej. Okrem toho skla
datel'ka došt&la objeclnáv.ku pre Dni novej komót'nej 
hudby v Braunschweigu. A clo t retioe - 26. a prlla uve
die Domaine Muc;icaf v Par lži premiéru jej die la ,,Par 
quói? - A quo l ? - Pourg.uó!? " pre ženský hlas, !l\
štr utné11tálny s\lbor, elektronlck6 zvtiky a detské h lasy 



Symfonické redakcia 
Festivaly, súfaže, 
sl6vnosti 

C .• SkoslovenskéhO rozhlasu v Bratislave 
P r é m' i é r o 'v é r é a l i z ä e i e s l o-
v é n s k ý c h a u t o r o v: 

lt Odágh: l ó variácii na té.mu Dob
rú noc pre klavír. Hrá M. 'Karin, V. Bo
leU: Variácie na t ému J . Haydna. Na 
klavlri hra S. Zámborský. . 
a l Ovéns k ý c h i nt e rpcetov: 
A); SlovénSkä filharmónia: Ŕ. ,Marenco: 

Exélsion. Suita z balét u. Dirigujé 
t. Slovák, E. F er rari : Zuzan'kino t a
jOmstvo. Predohr.a k opere .. Dir. dr. 
Ľ. ~ ajter, Ch. Sind i 1~g: Rašenie jari, 

: dir., dr , Ľ. Rajter. 
~) . Symťonický orchester čs. rozhlasu 

v i3rat islave: F. Kutev: Bulharská 
rapsódia. Dir. O. Lénárd, H. bérlloz: 
Karneval. Ouv<!rtura, d ie lo 9. Dir. Ju
sut e l Sisi (i AR). 

Í') , Kpr11orné ~<iruženie, d.ir. . V.!. Horák, 
F, Schubért: Nemecké tance, J. S. 
Bach: Sinfonia Es dur, d ielo 9 č. 2. 

li) Komo·r.nú hudbu nahrávali: členovia 
hriltlslavského dychového kvinteta, 
V. Simčisko, A. Plaskurová, A. Móži, 
D, Móžiová, P. Kováč. 

.. >ré m iéd.'y sl·o ve n sk ý ch i sve
llt~ vých s k ladi e b v p o d a ní 
l dOvé n s kých i .nt ér p ~ret o v : 

_Na III. program e 8. IV. od 23,00 hod. 
~ K<lrnom om koncerte: o. Ferénczy: I.n
~Mezzo p.re klavír ('hrá I. Palovič ), 
iL2. IV. od 22,15 v relácii Ko·ncért sú
časnej $lovenskéj hudby I. Párik: Fu:ag
~Mnty. lla1et o l . de,jstve v 5, obrazoch. 
!(SOčrt dir . S, ~ežucha), 16. IV. od. 22,15 
v .relácii Slovenská elektronick á hudba 
J. Malovec: Theorema. (Realizácia -
! xpétirnentälne Št údio čs. r ozhlasu v 
l hltls!ave). 

Na I. programe ll. IV. od 19,00 v re
" cH Brá Slovenský komorný orchester 
- C, t!'. Händel: Conc-erto grosso (Ume 
lecký vedúci B. Wat·chal ), 13. IV. od: 
13,00 v Popoludňajšom k oncerte -
W. A. Mo2lart: Konce·rtné kvartéto pre 
hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orch. 
K. z. dodatok I 9. Očinkuje komorné 
.združénié a členovia Bratislavského dy
chového kvint e ta, dir. Vl. Horák. 

Na III. progr ame 8. IV. od 23,00 v 
Malom komornom koncerte - V. N. 
Selmanov: Sonát a č. 2 pre husle .a k la 
vlr (V. šimčisko - husle, P. Kováč -
ldavlr) , 12. lV. od 10,00 v J:elácli Z 'ko
morrtél tvorby F. Schuberta Sonatína 
t> ~ur, d·iéiO 137 č. l (A. Móži - husté, 
:O, M6žiová - k lavír)., 13. IV. od 23,15 
11 relácll llééthovenova komorná tvorba 
jeho Soná ta pre klavír c mol, č. 51 (Hrá 
I. Palovič )', 14. IV. o d 12,05 v Komor 
ti01Tl koncerte - i>. Scarlatti: 48. sónA" 
ta pre k lavír d mol (hrá L. Maj lin go
v!)', 14. IV. ~d 18,35 v rprograme Z ko-
11:\ói:'rtéj tvorby W. A. MOzarta - Kvat·
tétó p.ré flautu, hu sle, vio lu, violon~elo 
í:ľ duto K. Z. 285 (Vl. Bt·unl'lér ml. -
flautá, V. ši.mčisko - huSié, J . Cút -
viola, J. Alexal'lder - violončelo). 15. 
·rv. od 11,00 v Kómór nom koncerte -
te. Slávický: Tr i skladby pre klav!.r (h rá 
P. Tópérczér). 16. IV. od 13.00 v Ko-
11\ómom koncerte RObeŕta Schuma rtna 
~hó Kar11evs l, dielo 9 (N. Bézáková -
klav!r), 18. IV. od 18,45 . hrá P. Toper
ezer Sonátu pr e kla vír od Bélu Bar tó
ka. 
Z ·pr e mi é r h ud ob 11ových o v- , 
:n ý ch p r o gr a m o v: 

Na r. programe 13. IV. od 14.35 v re
líci! cyklu Malé kroniky z dejín hudby 

TOP 10 SINCLES 

- Tance v tvorbe Bedriéha Smetanu. 
Na III. programe ll. IV. od 17,00 v re
lácii cyklu Hudobné portréty - Malé 
hudobné diela W. A. Mozartll, 12. IV. 
od 13,00 v relácii cyklu Ako žili a tvorili 
- Ottorino Respighi, 18. IV. od 17,00 v 
relácii Cy·klu Hudobné por trét y - Gio
vanni Gabrielli. 
O pe r a : 

Na programe 8. IV. od 13,00 -:- Popo
ludiía jši koncert z opier Leoša Janáčka, 
13. IV. od 21.00 Pre priateľov opery, 
15. IV. od 13,00 Popolucliiajší koncer t z 
tvorby veľkých opernS•ch klasikov -
Glucka, Mozar ta a Beethovena, 18. IV. 
od 14,00 Nedeľný operný koncer t veno
vaný nedožitým šesťd<!s iatinám Leonar
da Warrena, 18. IV. od 19,15 opera Ser· 
geja Prokofieva Hráč. Na III. pr ograme 
5. IV. od 12,25 Z .repertoáru M. česá 
nyovej a B. Hanáka, 8. IV. od 16,00 l{on 
cer t z tvorby J:uských majstrov, 10. IV. 
od 12.05 Poludňajší koncer t z opier sú
časných skladateľov, 12. IV. od 12,05 
Veľkonočný operný k oncert z re pertoá
ru só listov našich národných s cén, 18. 
IV. od 12.05 Nedeľný konceľt z Verdiho 
opier na libretá Francesca Mariu Plave. 
S tará h u d b a: 

Na I. pro~Jratne 6. IV. od 13,00 v Po
poludňajšom koncer te sklad by J , S. Bil
cha, D. Cimarosu, G. F, Hlhtdltt, 6. IV. 
od 13,00 v Popo ludňaj šom koncerte od
znejú diela F. X. Dušeka, F. Kramára a 
W. A. Mozar ta, 13. IV. od 22,00 Ko
mor.ný koncert (J. Dowland, B. Marce llo, 
G. Plattl, L. Merci, G. Ph. Telemann, 
A. Vivaldi ). Na lii. pr ogr ame od 18,35 
Ko.nccrtná skupina Schola Cantorum lJa
silien sis hrá hudbu 16. a 17. storo čia 
(G. Gllbrlelli, A. Gabrlelli, F . Mas chera, 
T. Massalnl, L .. G. Viadana), 7. IV. od 
12,05 Komorná hudba (J. Zach, J . Ch. 
Bach, J . Mysllveček, J. Haydn, C. P h. E. 
Bach ), ll. IV. od 19,00 Hrá moskovský 
a leningradský komot·ný orchester (G. 
F. Hiindel, J. S. Bach, G. F. Telemann), 
ll. IV. od 19,30 Koncert z tvorby pred
klasických skladateľov ( J . Drušecký. F. 
F. Dušék a F. Tost), 15. IV. od 12.05 
Po.poludňajši koncer t ( J. Benda, A. Vra
nický, J. S. Kusser), 15. IV. od 23,30 
Nočný . komorný koncert (P. J . Vejva
novský, C. Ph. ll ach ) . 
Z ah r a n l č 1'1 é o t c h és t L' á l n e t é -
1 e s á, d l r i g e n t l a s 6 l i s t i : 

Na nt. progr ame 9. IV. or! 14.1.5 Hrá 
symf. orchester fínskeho ror.hlasu (J. S. 
Bach, G. Mahler , J . Sibe lius. J. Brahms ). 
Spieva barytonista Usko Viitanen - di-

. r lgu je Okko Kamu, ll. IV. od 20,00 Zo 
zahranič.ných koncertných pódií - Ma
d'a rská štátna f ilharmónia - sólista 
ďlvt•y Git tls "- husle, dirigent Tamás 
Breltner (Ch. W. Giuck, F. Farkas, N. 
Paganini, R. Schumann). 18. IV. od 19,30 
Hrá Camera ta Academica Salzburg -
dlrlgujé BP.rnard Paumgart ner (M. 
Haydn, W. A. Mozar.t ) , 18. IV. or! 20,00 
V. medziná rodný hudobný fest ival Geor 
ge Geor gP.scu Bukurešť 1970, Rumunskú 
št. filharmóniu dir. G. Enescu - sólis
ta Radu Aldulescu violonče lo (G. 
Enescu, A. Dvoi'ák. J . Brahms ). 
U d alosti o bdobia: 

Na III. program e 13. IV. od 20.00 v 
rámci StOdia mladých Koncért poslu
cháčov kon zervatória v Bratislav-e pria
m ym prenosom z koncertne j si·ene čs. 
rozhlasu; Z. A. 

( Pokračov-anie z minulého čtsla.) 

K dielu L, Janáčka a B. Mar t inu sú 
zamerané letJné dnterpret.ač.né kurzy Ja
náčkovej akadémie múzickýc h umení v 
Br ne. Brno venovalo Bohuslavovi Mar 
t inu l jeden z J:očrukov •!:;vo,jho m edzi
národného festivalu. a v minulom roku 
sa uskutočnil malý festival Palička Bo
hus lavovi Mart inu. 

Smetanovo meno pt ipom!najúce spe
vácke sláv~10sti Smetanove J abkeitlce 
1971, k torými bude tohto r oku otvorená 
prevádzka n ovo zriadeného areálu. 
Obľuba stare j hudby, zaznievaj úca v 

orlyinálnom prostredí dala vzniknúť ce 
lej rade letnýeh koncer tných akcii : n a 
zámkoch v .Humennom, vo Zvolene, v 
Bojnic iach, na zámku Hradec, v Múzeu 
J. A. Komenského v Uhorskom Br·ode, 
v KromiH'ižl v Dečíne, v Pls~u. v histo
rických priestoroch Prahy, Brna a Bra
tislavy. V tejto súvislosti spomeniem 
neľeslivalové - sobotňajšie a nedeľné 

· hudobné progr amy v r ámci prehliadky 
historických objektov, k toré v súčasnej 
dobe !Pripravuje už po tr eti r az I'rago
koncer t. 
, Znovu by som chcel pripomenúť vý
nimočnosť festivalov v P rahe, Brat islave 
a Brne. Tr i pražské festivaly vážnej 
hudby obsahujú vyše 50 koncer tov, y čo 
je asi jedna t retina z celkového poc tu 
ko ncer tov zaradených do ostatných fes
tivalov českej oblasti, pričom návšt eva 
1000 osôb na pražskom koncer te je bež
ným š tandartom, návšteva 300 poslu
cháčov na priemernom m imopražskom 
koncerte je ·považovaná za . úspech. 

Pred pokladom úspešného rozvojamla
dých interpretov je zdravé súťaženie. 
Príl r:žit·osti k nemu je u nás dosť. Mla
dí huslis ti a violončelisti sa zídu V má
ji aby si zmerali sily - do ústí nad 
o;·Jicí, huslisti budú mať príležitosť ešte 
v júni na zámku Hr adec, klaviristi ma
j ú na jeseň súťaž Virtuosl per musica 
eli pianoforte v Ostí nad Labem a Sme
t anovskú klavírnu súťaž v Hradci Krá 
lové. Hráči na dychové nástroje ukážu 
svo je umenie v 2. ročníku Chomutovskéj 
súÚiže, ktorá je vy,ptsaná pre hoboj a 
k larinet, spev;1 ci budú s)l~ažlť v a pr!li v 
Karlových Varocl'), v máji v TL"Jiav.e ' a 
v júni v Luhačoviciach. akordeonls t i na 
jar v Kromertži. . 
' V tvór ivej ·o.blasti :;a každoročne opa
ku:ie Jihlav o;ká sťlťáž pre zborovú vokál-

e z i·niciatívy pražského Hudobné
ho i li ľormačR''é·!l<S' sí"r~tlÍska CHF u spó
r !adajú v dňoch 7. a ll. mája 1971 v dru
hom na .j Jäčšqm méste Poľska - p.r ie
myslovej Lodží - dva koncerty na osla
vu cs. štá tneho s viat ku. Lodžskú Stát
nu filharmón iu bude d irigovať šéfdil'i 
gent a umelecký riaditeľ Karlovarsl<ého 
symfonického o rches'tr.a Radomil Eliš
ka. Na t ýchto koncert och zaznie Smeta
n6va Vltava;• Dvoi'ákova IX. symfónia 
Z Novéht' sv~ta a ako po l's ká prémié ra 
Mat e.jov I. konce·rt pre t rombón a or 
ches ter. Ako. - ~Qlista vystúpi mladý br a
t islavský t rombónista J ozef Gašparovič. 

Významné výročia 1971-75 
USA (Billboar d, 20. :t 1971)' 
1, ( 2)' M&: AND . SOBB. Y McGEE Ja11is Jó·plin 
2. ( 5) SHI!:'S A tADY Tom J,onés 
3. ( 4) JUST MY IMAGINATtON ( Ruťll'lil'l~ Away Wit h Me) 

·u ž dlhŠI 'čas ·sa 'v slovensl<ej spisbe pociťoval M do
st atok publikácie, k torá by encyklopedickým spôsobom 
zhrnula najvýznamnejšie vý.ročla a jubileá. Kým v ostat
nom svete sú knihy toht o druhu celkom zauživané, 
v československu sme done dlhma nič podobné v t a·kom 
rozsahu neza r egistroval!. 

Temptah ons 
4. ( l) . ONE :BAD A~PLE Oslťlonds 
5. ( 3) FOR ALL WE KNOW Cal'pent ers 
~. ( 7) P tH')UD MARY lké & Tina Tur ner 
7. ( 9) OOESN'T SOMEBôDY WANT TO BE WANTED 

Pal'tt·idge Family 
~. (18) WHAT'S GOING ON . Mar vin Gaye 
9. (15) HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT 

10. (10) IF YOU COULD MAD MY MIND 
ANGLICKO ( Record Retaller, 20. 3. 1971) 
l . ( l ) fiABY JUMP 
2. ( 4) ANOTHER DAY 
3. ( 2) MY SWEET LORD 
4. (10) ROSE GARDEN 
5. ( 5) IT'S IMPOSSIBLE 
8. ( 3) f USHBIKE SONG 
7, (17) HOT LOVE 
8. ( 9) SWEET CARôLlNE 
9, ( 7) AMAZING Gl'l.ACE 

Sa1t1t11i Smith 
Gordon Llght foot 

Mu ngo Jerry 
Paul Mc Cartney 
George HaľJ:Ison 

Lynn AndE!rson 
P~rŕy Como 

Mlxtures 
Tyľat1ľlosauľus . Rex 

Neil Di-amond 
Judy Collins 

Supt·emes lO. ( 8) STONED LOVE 
POl:SKO (Fan Clubs Coordination Couttt:il) 
1. KOROWOD Matek Gréchuta/Ailawa 
2. MY SWEET LORD Géórgé Harr ison 
~. BL-ACK MAGIC WOMAN Sant ana 
• . IMMIGRANT SONG Led Zeppelin 
ll, SENNE WEDROWKI Klan 

Pr vý, k to sa podujal t úto medzeru zaplniť, j e Dezider 
Orlovský, známy s love ns ký vyd-avateľský pracovnik. 
Po zostaveni take jto publikácie výročí n a obdobie 1966-
70 vytv·oril vzápätí k nihu Významné výročia 1971-75. 
k tol'á v t ýchto d ľioch vyšl a v martinskom Vydavateľstve 
Osveta .s venovan!m k 50. výročiu založenia I<SČ. Už 
je j rozsah (okrem príloh - 624 strán) za ručuje vy
soké množst vo informácii p.re každého čitateľ-a . Takisto 
t ematické rozpätie je neobyčajne š iroké. Autor sa 
upriamil najmä na jubiieá poli t ické, s,pájajúce s a s Čes
koslóvenskom (hlavne výročia udalosti a osobnosti 
z našich národných de j!n, revolučných bojov prolet a
r iátu a národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu ) i so 
zahraničlm. Zároveň vš ak r ovnako detail ne rozpracúva 
i výročl.a ku ltúrne v naj šlršom zmysle toht o slova ! 

Rozvrhnutie tejto kni hy .ie zárukou p-rehľadnosti zo 
st ránky ka!endát'néj mernej l !predmetov-ej. Túto struč~ 
nO sumarizáciu možno uzavrie~ výrečným faktom, že 
kniha obsa hUj!! okolo 4500 hesiel o výročiach, podlo
žených a j obrazovóu prilohóu. Autor i vydavateľ ju 
adr es6vali najmä polit ickým. kultúrnym a osvetovým 
pracovníkom, r edaktorom a novinárom, ale i cele.J na
šej verejnost i. ,J. K. 
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• Predsedovi Zväzu slOv·enskýéh 
.~k lada~eľov l{lrof. Ót óvi Ferenczymu pri 
šli 26: III. l< jeho 50. narodenlnäm na 
Zväz slovenských skladateľov blahože 
lať predstavite lia nášho politického a 
kultúrneho života. List ústredného vý
boru KSS odovzdal jubilantovi vedúci 
oddel<~ni a kultúry a umP.nia Ov KSS 
dr. Michal Hruškovič . ú stredný výbor 
[{SS v blahopraänom liste oceňuje vše-

nu tvorbu, z k torej vyšli víťazne naprí
klad Ebenov cyklus Láska a smrť a ~an
tát iľ Starodávne ča'i'ovan!'e h11lém u ·a 
Jirkovs)<á · súť&ž detske j z borove j t v.o('· 
by, v ktore j sa minulý rok úspešne 
uplatnil s loven ský skladateľ Alfr éd Ze
manovský. Kompozičné s11ťaže pri pt'!lP. 
žitost l osláV 50. výročia založenia KSC 
vyh lásili obe národné m inisterstvá kul 
t úry, súťaž na kl.avírnf! dielo vypísali 
kúpele Piešťany. 

*** 
Džezov! hudobn!ci z obidvoch b1'~hov 

Atla nt iku s i už dnes považujú za čese 
vystúpiť na ;esennom pražskom Medzi
närUtlhofu dÚ!zbvoli\ f.es tivala, ·ktorý 
hostil o. i. t iež Modem Jazz Quar tet a 
Duke Ellingtoria. Fest ival bude t ohto !.'O

ku ·už po ôsmy l'az. J el1o o dva roky 
mládši brat v Pferove je určený aíná~ 
tér om z ktorých najle:pších pozýva.1ú 
n a pr~žský !<!stival.· š t udenti s i -:tmer aJú ,; 
svoje s ily už štv-rtý raz na českobude· 
jovlcke,j J azz- univétsiáde. · : 

V oblasti populárne j hudby sa .vedia ., 
Bratislavskej lýry objavill desiatky viac
me nej pod.obných akcií formätu národ
ného, krajskeho, okresného i m iestne 
ho. Obdobou Interpódia m ladých umel
cov sa v oblast i popu lárnej hudby má 
stať Inter talent - Mladé hviezdy, kto
rého prvý ročník s a chystá rv Gott wal
dove. Na jesennom fe stivale v Jihla ve 
sa každoročne predstaV11jú vlťazt ama
térskych súťaži z cel•ej ~republiky. 

Letné s oboty a rtéde•le n a Sloven sku, 
juhóvýchodne j Mo.i:avé a ,N" SLiezsku bU• 
dú patriť slávnostiam ludovej hudby, 
spevu a tanca. 26. fes t ival v StrAžnlci 
a 18. festival vo Východnej sú už t r a
dične medzinárodným dostave n!ckoin ľu
dových hudobnikov m nohých národov. 
Ich obsahom sú prehliadky súborov i 
jednot livcov, súťaže a veselice, podob
ne ak o pr! slávnostiach rv Michalovciach , 
Svidn!ku, Spišskej Novej Vs i, Heľpe, 
Detv·e, Zvolené, že1iéZ!ovc.tach, Gombase~ 
ku, Martine, J,anov:!ciach, Rožnóve pod 
Radhošťom, Krom ei'íži, Vlzovicla·ch, Sta
rom Hrozenkov-e Krakovanoch, 'ľovtdani~ 
ciach, na hrade Rýzmburk v Babičkit'lom 
údoH u Náchoda, v Domažl~clach a v 
Doudleboch. Tu sa pr<!dstavuje predo
všetkým m ie s tny folklór , ale hosťujťl tu 
súbory a j ednotlivci aj z I-ných oblas tf 
i zo zahranlčta . 

Svoju tt·adiclu Si vytvára jú céloslo
ve nské Devlnske s lávnosti l celos loven
ský d·etský fólklórny festival v P~·ešo
ve. Bratlsla.vský .rozhLas vypisuje Prix 
de Muslque ·Fólklorique de Radlo Brati
slava pre r ozhlasové .nah rávky hudob
ného ťolklóru. M. Sobotka 

Oži·IO· empírové divadielko 
Slov.enská spoločnost p.re hudobnO vý

chovu s niekoľkými t lsfc,kaml členov 
z celého Slove nska sa s tala a ktívnou 
zložkou pr.i teoretickom a praktickom 
vytyčovani a r<!alizovani hudobnej edu
káCie na školách a t iež ovo ver<!j nom 
život€. Všetky úspešné akcie sa us ku
točni li p1·edovšetkým vďaka nadšeným 
milovníkom hudby, ktor! sú v tejto or
ga.nizácii spojení s organizátor m i kul
turneho ·života. !Pedagógmi aj tvorcami. 

Za na jaktívnejšiu odbočku spolo~nosti 
bula za minulý · r ok označená bratisla v
ská odbocka. A že si chce uddať svoj 
pr imá t l tohto ro.ku, možno konštatovať 
podľa jej plánov. Odbočku vedie riadi
t et Ľ.ŠU na štefánikov<! j u lici - J. Ko
walski. Spolu s nim sa schádza desať
členný organizačný výbor, v k torom s ú 
rovnome.rne zastúpené zložky ver-ejného 
hudobného Ž·lvo:ta a pedagogicky erudo
vaní odbomíci. 

Pos lednú akc.iu odbočky realizovali o r. 
ga·nizátot i v spolupráci s Krajským pe
dagogickým ús tavom. Bol to slávnost
ný seminér k 180. >Výročiu úmrtia w. A. 
Mozar ta v empírovom divadie lku na 
zámku v Hlohovci, Prihlésilo sa naň 
.takmer s to záuj~mcov zo Zá padosloven
ského kraj a. Celodenný program otvo
ril odbo.r.nou historickou prednáškou 
dr. Zdenko Nováček, riaditeľ bratislav
ského konzel'vatór!a. · Objasnil vzťah 
W. A. Mozarta k Bratislave ·..,. .a na
opak - vzťahy hudobníko v k boha tému 
hudobnému odkatu skladateľa. Previe 
dol tie7. zaujimavý exkurz do život a na 
šl'achtických sídlach na územi dnešného 
ziipadnéhó S lov~nska, Potom nasledova l 
aktív čienov spoločnosti. Bol :predne se 
ný a s chválený nový plén činnosti. al<o 
aj n iekto·t'é :Ztňél'lY v zložení výboru 

. bratislavskej odbočky. Popoludn1 bol 
v krásnom prost redí historicky cenného 
emplrového divadielka koncE!·r t, Účin
kovalo Komor.né združenie hudobn.vch 
pedagógov .,Collegium mu sicum Poso
nlensis" pod ume l<!ckým v.edenlm J . Ko
walského. Súbor pripr avil program z 
d iel W. A. Mozarta . 

Mat'le Blanka Svobodová - *WAIIllB 

st ran ný prlnos prof, O. Ferenczyho k 
rozvoju s lóvensl<éj hudoblle j kultúry, 
najmä .Jeho kultút'no- pollt lck\1 a ngažo
vanosť vo veden! Zväzu slovenských 
skladateľov . J ubilantovi blahoželal! a j 
národ n! a zas lOžil! umele! a d'alšl préd
s tavltel f.a slovénského hudobného živo
t a. Gratula1:!ný list odovzdal jubilantovi 
a.J min ister kultúry SSR Miros lav Válek. 



IEDA1CH DOBRODINSKf: 

DIRIGENT v. 
p,.ed o,.chest,.om 
• V clalšom pokl"ačovaní výberu z ru

kopisu zasl. umelca Bedficha DÓbrodin
ského vyberáme pohľad na tri osobnosti 
svetového dirigentstva, predstavitefov 
staršej generácie, ktorých mal aut or 
možnosť za svojej mnohoročnej činnos
U v súbore ČF spoznať. 

Zo zahraniooýah dirigentov, ktorí sa 
objavilri po prvej svetovej 'vojne v čes
kej filharmóni.i, sa meno BERNARDINO 
MOLINARI (1880- 1952) .vyslovovalo s 
Mjväčšou úctou. Jeho umenie na
toľko upúta·!<>, že säm Vác1av Tal,ich 
neváhal v dennej tlači upozorňovať obe
censtvo na jeho koncerty slovami: 

t•rom s lol:>odného štátu. Veľ·ký a mimo
r iadny t1spech jeho koncertov bol po
t om podnetom k častejšiemu hosťovaniu, 
i keď časom čoraz viac - tak ako rást
la kva lita filharmó-nie, niesla sa spolu
práca v ovzduš! pokojnejšom. Ale žia
ra, k torá majstra dokáza la spaľovať, za
pa·l'ovala vždy spoluúčinkujúcich, aby 1 
ním nie len rez·onovali, a aby jeho ,.can
ta,re S·ignori", ktoré tak často zaznelo 
od dir igentského pultu, sa realizovalo, 
takže sa potom obecenstvu odovzdáva
lo pr,edvedeni,e, ktoré muselo zapôso
biť a strhnúť. Je pochopitel'né, že Mo
linariho temperamentu vyhovovali zvlášť 
diela jeho krajanov, takže nap,r. Respig
h iho Rímske pínie so záverečným trium
fom legii pôsobili t ak, že už lepšie som 
ich nikdy viac predvedené nepočul , pred
vedenie Toscaniniho nevyníma júc. Ale 
l skJ.adby našich ,autorov l!)resvedčovali 
o veľkosti majstn. Napr. predohru k 
Predanej neveste dával proti našim 
zvyklostiam oveľa pomalšie. Ibaže! O čo 
bolo tempo vol'nejšie, o to - a väčšmi 
- bola väčšia rytmická presnosť a ex
aktnosť nastupujúcich hlasov a hudob
ného prúdu, takže výsledný dojem 
priam fascinoval. Všeobecne z.náme a 
obohrané ouvertúry, napr. Wilhelm Teli, 
Talianka v Alžíri a iné, zas kve li sa v 
Molinariho podan! ako perly. z kto 
rých bol zmytý prach a špina, aby za
žiarili vo svojej kráse. ktorá neraz bý
va - práve :pre zdanlivú ľahkosť a z 
tóho vyplýva;júcu nedokona losť v pred
ved·ení znevažovaná. Natrvalo m.i 
zostáva v pamäti predvedenie Beetho
venovej Missa solemnis, i keď ju reali
zoval s amatérskym zborom (ktorý vte
dy jediný bol v Prahe k dispozicii) a 
s amatérmi-sólistami. 

horní dirigenti. Dosť podstatne sä or í€'rl
toval i progr am na iných autor ov a ich 
vykladačov (napr. Mahler - Walter a 
pod. ). A tak presta lo i Molinariho hos
ťovani·e. Jeho miesto, jedno z najpo
prednejších v našom hudobnom živote 
medzi dvoma svetovými vojnami, mu 
však zostane vždy zachované. 

1\emala v jeho poňatt tll surovd drsnost 
kozáckeho atamana, skôr jeho príklad·• 
né vojenské hrdinstvo. Spomínam si, že 
hral a sám od k lavíra dir igoval jeden 
z Moza;rtových f< lavírnych kOtnOE;rtOV·, na 
ktorom ukázal n1e len 'to. aký }e dobrý 
pianista, ale najmä, ako je mu Mo2lart 
svojou hravosťou a úsmev:nou pohodou 
blízky. Nevyžadoval nikdy mimoriadny 
počet skúšok, nepatril k d:irigentom 
.. r.e.čntacim", ale spoliehal sa na svoju 
t aktovku, na gesto - ani nie tak na 
výraz tvár e, i tu zachovával umierne
nosť, najmä však na svoju dokonalú 
znalosť diela, ako ju mal uloženú vo 
svojej predstav·e, a ktorú dokázal pre
niesť na orchester. Ako bol vzdialený 
všetkej vonkajškovost i vidno i z toho, 
že ai keď dielo poznal dokonale. vždy 
mal partitúru pr·ed sebou. Mys lím, ža 
pri dirigentskom pulte ČF ho radi vi• 
deli ako filharmonici, tak i obecenstvo; 
lebo obidve zložky vopred vedel.i, že t o 
bude vždy dokooalý výkon, plnoprávny 
r eprodukovanému die lu. 

Takmer k domácim dirigentom v čP' 
patril ALEXANDER ZEMLINSKS'. Bol 
šéfom opery pražského nemeckého di
vadla. a tak za vt edajšieho stavu i prí4 
ťažlivým dirigentom pre druhú p raž• 
skú národnosť. Jeho pomerne m alá; 
chudá po.stava, vtáč! obličaj, vodnat 6 
oči skryté za silnými skLami, nervó:zm• 
potrhávanie ramenami, ako ·by ho šk.rtit' 
f.rak. niekedy i trasľavé pohy.by bradoll 
pr i vzrušených miestach. to všetko ro: 
bilo z neho .rázovitú postavu za di·r·i• 
gentským pultom. Bol to typický diva..: 
delný dirigent, so zvykom pracovaf 
dobre, ale i časovo úspor.ne. Nevyčer"' 
páva! sa žiadn<>u zby.točnou problemati"' 
kou v reprodukcii, ale zdravou muzi .. 
kálnosťou a ,z,myslom pre potrebný štýl 
u chopil d!·elo, naštud·oval ho a úspešn8 
predviedol cbec-enstvu. Z konce·r·tméhG 
repe.rtoár u bol najbližšie Mahlerovl (oo1 
i jeho žiakom), k torého robil ~ýborne;. 
ni,ekedy azda i väčšmi podčiarkol neje ... 
d'en úškrn a iróniu, než napr. Walter~ 
ale predvede,nie bolo vždy dokonale pre .. 
svedčujúce. Nebol dirigentom "·hovoria .. 
cim" a svoje želania prednášal ik.rátk o 
a vecne, bez ironizovanla, či snahy hu• 
morom \'nášať do práce OISVi,e,ženie, ako 
to u niektorých di<rigentov býVta. Skôr 
bol vždy chlad·ný, a k orchestru - azda 
n a to zvyknutý :z diva dla - úplne ko~ 
rektný, stále zachovával istú odstup, 
Napri,ek t ejto odmeranosti ho p.ri diri• 
gentskom pulte vid,eli pomerne rad·i• 
pretože svojou odbornosťou zaručoval 
vecné štúdium a úspešný výkon. Odcho
dom do Berlína stávalo sa jeho hosťo"' 
V'ani'e čoraz vzácnejšie, až n a·pokon cel• 
kom p.res~alo. 

"Prídite, pridite, prldite". a !POUŽil i ve
tu: "Hostfme v Prahe gé-nia". Už to, 
2le ku koncertu vyžad<>va.J mimoriadny 
počet skúšok, kto.ré aj naplmo využil, 
aby - pokiaľ to dovoľovala vtedajšia 
ikvalita orchest·ta, ktorý niesol mnohé 
stopy vojnových čias v pe1·soná!nyoh 
kv.alitáC'h - :získal nástroj aspoň r.ela
t lvne uspokojujúci jeho nároky, to bolo 
čosi mimoriadne. V Molinariho prípad·e 
bolo každému jasné, že tu ide o skú
seného majstra, ktorý usiluje o in
t erpretáciu diela v merítku svetovej 
úrov.ne, tak ako mu je to v jeho pro
s tredí bežné. (Bol šéfom Augustea v 
Ríme. ) Odtiaľ I[Jramenila t á istota a 
neústupnosť v požiadavkách, ktoré na 
filharmonikov kládol. 

BRUNO WAL-
TER (1876-19G2) 
bol jedným z naj
častejších host! 
ČF, najmä v pos
ledných rokoch 
p·red druhou sve
tovou vojnou. Bo
lo to v súvislosti 
s častým predvá
dzaním Mahlerov
ho diela, pretože 
Walter patril me

Ako väčliina jeho kra janov, tempe
rament a prekážky, ktoré sa jeho fan
tázii stavali do cesty, ho zavádzali až 
do výstred,ností (:keď sa d·ielo nedari
lo, lámal v krajnom vzrušení taktovky.) 
A tak toto jeho jednanie istý kritik 
neskôr označil za h istorionstvo. Bol t o 
však skutočne iba povt·cht!lý pohľad -
a v tomto sme,re sa Mol1narimu krivdi 
lo. Pred vtedajší orchester prinieslo je
h o hosťovanie mnoho podnetov a t iež 
názorne ukázal'O mieru, ku ktorej treba 
smerovať a ju dosiahnuť, ak má byť čF 
skutočným repre2lentatívnym orches-

Zdá sa mi však, že doba ťesne pred 
druhou svetovou voj nou už Molinariho 
umeniu neži čí la. Václav Talích sám a 
čF s nfm dosiahli už svetovú slávu, a 
t ak sa už zmenili merítka, najmä keď 
prichádzali hosťovať ďalší a ďalš! vý -

dzi j eho najautentickejších · vykladačov. 
Predchádzajúca činnosť (býval šéfom 
mníchovskej opery, jedným z popred
ných kapelníkov víed·enskej dvorske j 
opery), i styky s najvyššími kruhmi 
zrejme ov.p.lyvnili Walterov spoločenský 
a pracovný styk s ľuďmi. Jeho ko
reklmosť mala znaky prirodzeného nob
lesného vystupovania u šľachtilo zmýš
ľajúceho človeka, ktorý si je vedomý 
a is tý tým, čo znamená a vie. bez to
ho, že by to okázalo dával najavo svo 
jim s polupracov.níkom i obecenstvu. Ne
možno pov.edať. že by bol býval menej 
zaujatý predvádzaním kto·réhokoľvek 
autora, i keď, pochopiteľne, v Mahlero
vých symfóniách dominoval; každá jeho 
kreácia mala typické znaky jeho osob
nosti. Všetko na pravom mieste, a by 
dielo za2.1nelo dokonale, bez nejakých 
znakov af,ektovaných, i keď azda dielo 
samé k tomu zvádzalo. Neuzatváral sa 
ani pred českou hudbou a v jednom zo 
svojich posledných koncertov v Pra
he dával napr. Janáčkov.ho Tarasa Buľ
bu. I táto, tak chlapsky zemitá skladba 

ÚVahy 
o inscenov•nl 

opier 

Rozhodný boj povrchnosti 
vy.poved·alo opere Felsensteino
rvo hudohné divadlo a v mno
hom veľmi pl·iaznivo ovplyvni
lo in terpretačný pokrok aj u 
nás. Zaujatý a premyslený he
recký prejav, nl!plnený dyna
mičnosťou a napätím nebol si
ce ani u nás úplné novum, 
avšak v tomto čase prjamo od
straňoval tzv. starú opernú 
šablónu stojaceho speváka s 
m eloplastoickými pohybmi. Sa
mozrejlllle, že ustavič•ný von
k·aj ší herecký IPľe;jav a stály 
nekľud by sa mohol ľahko stať 
tiež šablónou a v zlom pocho
pení týchto tendencií to aj 
niekedy tak dopad lo; herec ne
kľudom a príliš expresívnym 
výrazom napä'tie nevyvoláva!, 
ale skôr ho r ušil. Hlavným 
porostr·iedkom hereckým v ope
.re a aj rv d ivadle hovore<nom, 
je hercov hlas. V ňom je uk,ry
tá pravda i . klam a nepomohol 
by sebalepší vonkajší pohybo
vý výkoo, keby spevá'kov hlas 
nebol napl•nený rýdzim citom, 
pravdou, ktorá si razí cestu k 
srdciam a mysLiam diváka. 
Preto dokonaJlé ovládanie hla
su je condlirtio sine qau non 
pre o,perného herca a vlastne 
bez tejto podmienky nie je 
moimé ani pravé ope1Mé he
rectvo. Optienlť sa o výraz.ný 
spevácky prejav je pr 'e reži
s éra veľmi pot'l."e·bné a musí 
teda - a dobre - svojmu 
spievaj·úcemu hercovi rozu
m·ieť, aby .svojimi po,žiadavka
mi speváka umoc·ňoval. 

*** 
Spevák bol v opere vždy 

5tredom pozor.nosti a zostal 
ním a:i v dnešn·om chápani ope
ry, kde si však ~ajeme, a·by 
bol v popre'dí pozo.rnosti ·pre
to, že je t iež her-com - že je 
d,iv.adelnou postavou. že je člo
~.ekom, že je pravdou. Toto 
však bolo vždy cieľom pok.ro
kových opea;mýcli skl.adate'l'ov ä 
skutočne, ak 'Uiterpretuje' 'I:Íe
r ec citový a myš lienkový ob
sah hudby s plnou. sústrede
n~ťou a ·e<ner giou svojej ume-

leckej fantázie, stäva sa pr av
dou. Spevák-herec bude preto 
hlavnou starosťou inscenátora 
v opere a tiež jeho najväčším 
problémom. K- tomu, aby bol 
vel'mi podajným materiálom, 
vyžadujeme kv.al!tne vyškole
ný hlas, dobrú mu:llikálnosť , 
pružnú post avu, pohybovú kul
túru - a niečo v srdci. To sd 
požiadavky vel'mi veľké, keď si 

· uvedomtme, že výnimočné hla
sové nadanie nemusí ísť ruka 
v ruke s hereckým talentom 
a pre režiséra bude veľmi ťaž
ké, keď má v súbore zjavom 
ideálny typ Othella, kt orý však 
vlastní 'basový materiál. To sú 
veľmi známe ťažkosti operných 
režisérov a ich prekonávanie 
patrí t ie.ž medzi ťažkosti oper
ného inscenátora. ktorý v tom
to zmys le bude vždy handica
povaný opr·oti s,vojim činoher 
ným kolegom. Často sa st retá
vame s tým, že v moderne 
r iešenej scéne a v množstve 
svetelných efektov hraje oper
ný herec staré a zlé divadlo 
a výtvarná koncepcia má pre
svedčiť o prog.resii idei a sta
via sa tak do popredia, aby 
n ahradila to, čo nahrad iť ne
môž·e - presv·edč ivý herecký 
ifJľejav. Herec m\J S! byť pr av
divý, a le to neznamená, ž·e bu 
deme v opere vyžadovať vždy 
zdvilnenie jeho pre javu. Ges
t ika je daná me lodickou frázou 
a mierou hudobnej poeti-z:ácie. 
Bolo by predsudkom brániť sa 
hercovmu básnivému pohybu, 
keď máme herca s veľkou po
hy·bovo u kultúrou; jeho pohyb 
a gestá sa môžu podobať skôr 
prejavu taneč.nlka než čino
herca, k·eď to hudobné. š tyli
zácia diela vyžadu ,je. Aby po
hyb zostal pravdivý, je dôleži
té jeho zdôvodnenie a pre
svedčivé pr·edv·edenie. C)dm!e
tať apriori určité gestá ako 
šablónovité a veľ>koopet'né je 
nepochopenie, l!)ret ože klam nie 
je v tvaTe, ale len v bezdu
chom. heZ'myšlienkovitom a ne
pr iliehavom. teda hoci i sché
matickom používan! gestiky, s 
povrchným a lebo žiadnym vý
razom. Pohybový pr·ejav spevá
ka musi byť vyvo laný vnútor
nými pohnútkami a citovými 
efektami. Z vyššieuvedeného 
vyplýv,a, že r ežisér musi mať 
i cit pre voľbu a rozs ah po
hybových moroostl, tak, ako ho 

to- ktoré operné dielo vyžadu
je, jeden jediný pohybový štýl 
(napr. gestová úspornosť, od
pozorované z naturalist ického 
prejavu, bol by v modernej in
terpretácii opery šablónovitý a 
nesprévny, pretože by odporo
v.al hudbe ). Spevákov pohybo
vý prejav nemôže byť rovnaký, 
napr. v Mozartových, Wagne
rových alebo Janáčkových ope
rách. O dobrých spevákov-hP.r
cov bude vždy v,e ľkä núdza, a 
bole by len dobré. keby naše 
odborné operné učilište nám 
vychovávalo s peváka po všet
kých stránkach pripraveného 
na náročnú prácu v opernom 
divadle. 

*** 
Všetky ostatné umelecké 

z ložky by mali hercovi pomá
hať a vytvára ť !Pre neho ta
ké pr·ostredie a podmienky, aby 
dosiahol najväčšie a najvýr az
nejšie uplatnenie. Pravým hu
dobným prostriedkom hudob
ne;t scény je svetlo. Má s voje 
forte i pia no. svoje c-rescendo 
l decresc-endo, môže tak isto 
ako or<:hester pracovať v dy
namike partitúr a vytvárať at
mosféru , kt or ú hudba vyžadu
je. Sv·etlo je prostriedQk, kde 
s a počúvané môže ideálne kryť 
s videným a vzájomne sa veľ
mi pr iaz.nivo ovplyvňovať. 
Operná scéna by mala sveteln é 
pôsobenie umožňovať. Nemá Iba 
ťl.Johu popis ne vyjaMiť pr:i•e
sto.r, v ktor om sa dej odohrá
va, ale musí, podľa mo;tho ná
zoru, spoluvytvárať drámu v 
jej ná·ladách a premenlivost!. 
Okn~m - v o.pere veľmi dô
ležit ého - vyriešenia post av.e
nia sólistu. ale najmä zboru a 
komparzu v pr iestore. čo je 
ot ázk·a architektonická, je úlo
hou scény dok•resl,enie a vy
tvorenie atmosféry tvarom a 
to opäť podľa povahy diela, 
ktoré svojím charakterom na
povedá mieru výtvarnej štyli
zácie. Filmové moznosti stá
lej zmeny v prostredí vyvolal! 
aj na opernej scéne túžbu po 
premenlivost!. umocnení det ai
lu - a v nas ledujúcej situácii 
podčiarknutie detailu iného. 
Moderné javisko svojou tech
nickou vybavenosťou túto 'ki 
netiku javiskového priestoru 
umožňuje a pokiaľ nie je po~ 
užívaná samoúčelne, môže byť 
vhodne využitá pre vytvor·en!e 

adekvá tneho prostredia. Je ce
lý t'ad klasických a romantic
kých opier, ktorým zmena 
prostredia, napr. i na otvore
nej scéne môže pomôcť k väč
šej dynamičnosti a logike. Tým 
sme sa vlastne dost a li k úpra
vám, kráteniu a dramaturgic 
kým zásahom do au torovej 
kompozície. Na otázku, aká je 
tu sloboda inscená tora, tnemô
žem o,dpovedať ináč, než som 
poveda l na začiatku tejto úva
hy o inscenovanf opier. Je po
trebné vychádzať z autorovho 
diela pokorne a s vóľou inter 
pre tovať čo najlepšie jeho 
myš lienky a zámery. Je možné 
v ct.uchu dnešného myslenia a 
cítenia položiť dôr az na nie 
ktorú z myšlienok, ktoré sú v 
diele skryté, a le nie je dosť 
dobre možné dávať dielu myš 
lienky celkom cud zie. Krátenie 
diela dobre volenými škrtmi je 
niekedy nut né, jednak pre veľ
kú rozmernosť niektorých diel, 
jednak preto, že určité scény 
z diel dávnej minulosti stra
t ili svoju platnosť alebo nie 
sú z hľadiska čiste hudobné
ho nepostrádateľné. Dá sa tu 
ťažko hovoriť obecne, ale v 
podstate si myslím, že dobre 
volené škrty a cit livé drama
turgické úpravy môžu niektoré 
diela dneš nému divákovi pri
blížiť. 

Ak som sa už zmienil o tom, 
že s lovo v ope;re divákovi nie
kedy uniká, neznamená to, že 
by sme sa ma li so zlou zro
zumiteľnosťou zmieriť a brať 
j u ako nut né zlo, s ktorým sa 
v ope•r·e ne dá nič robiť. Na
opak, p·ožiadavka zrozumiteľ
nosti v opere, ktorá je divad
lom, je naprosto numá a ne
kompromis ná .. Začína to u spe
·váka, ktorý. ak ie dobre ško
lený, musí m.a·ť dobrú dikciu v 
celom hlasovom rozsahu. Diri
gent musí dbať na to, aby ne
prekrýva! s·pevákov, čo je jed
nak otázkou dynamiky orches
tra, ale tiež - ak nJe j e iné 
východisko - aj rôznych iných 
inštrumentálnych retuši. V tej
to snahe po z·rozumiteľnosti by 
nemal zostať !POZadu ani rež.i
sér. často sú podmienky pre 
dobrú z-rozumite ľnosť závtslé 
aj na dekoráciách, na dobrom 
pôdoryse a akustike div.a.dla. 
Dnešný divák sa neuspokojí Jen 
s tým, aby počul pekné tóny 

- chce predvádzanému deju 
aj rozumieť. Za pravé op~rné 
publikum bývalo považované 
publikum zasvätených nadšen
cov. Títo do opery nechodia 
kvôli deju, alebo pre počúva
nie hl bokých myšlienok. Taký• 
to c titeľ o:pery je obyčajne po• 
učeným walcom artistnej zlož
ky opery - spevu - ktorá je 
s íce dominantná a tvori jedi
nečnosť tohto žánru, ale sú
časne spôsobila už v dávnej 
m inu losti vybočenie smerom k 
ľa rt pour !'artistickým orgiám. 
Takýto divák bude existovať 
dovtedy, pokia!' sa v opere bu
de skutoč.ne krásne a náročne 
sp iev·ať. Na druhej str.ane sme 
v Brn~ spravili už niekoľko po
kusov s. mladými divákmi, kto,
ri prijíma li veľmi nadšene mo
demé die la - Fischerovu ope
ru Romeo, Júlia a tma, Eine
movu Dantonovu smrť, alebo 
Honeggerovu Johanku z Arcu. 
Tým .nechcem tvrdiť, že !Väčši"' 
n.a !'uctí nemá k opere p.redsud"' 
ky. Súvisí t o s ma.lou pouče• 
nosťou a nedok01nalou hudob.; 
nou výchovou na školách, má
lo sa pestu je vážna hudba" v 
r odinách a u mladej generácie 
je snáď aj určitá averzia k 
odhaľovooiu a umocňovaniu 
veľkých citov. Napriek tomu 
má opera s voje o.právnenie v 
ľudskej spoločnosti dovtedy, 
pokiaľ budú ľudí zauj!mať ci• 
tové problémy život•a. pokiaf 
budú žiť ako skutočn! ľudia. 
Niet sporu o tom, že opera bo
la, je a bude divadlom Jen pr e 
určii;ých divákov, ale t ých 
snáď bude vždy dosť, ak bude 
predvádzaná na vyn ikajúcej, 
a'iebo aspoň dobrej ťi.rovnl. To 
(Mati o produkcti i reprodukci·!. 
K opere nutne patrí celé pro
str.ed-le veľkolepej divadelnej 
budovy, chrám, v ktorom sa 
môže obrad uv·o - a za účasti 
všetkých druhov umenia 
predvád,zať. Aby oper a zostala' 
sviat kom a spoločenskou uda• 

!osťou n.a vysokej úrovni, mu. 
sla ·všetci t1, ktorí za,sväti!l 
svoj život tomuto žánru, jej 
dať tiež všetku svoju lásku, 
všetky svoje schopnosti - po• 
korne, odd.a:ne, svojim tale.n• 
tom a ume·n~m. Potom môžu 
očakávať, že divák a poslucháč 
sa od oper y neod'Vráti ani 
dnes, ani v budúcnosti. 


